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:حصلالحاخاميينوقعاليمللتلمودشاملىعرض!

،(ءالقظ،التقاليد،يفالد،ابالآفى،"الأخلاف

آ.كوهق

،لندنجامعةفيالفلسفةفيدكتوو

برمنفهامكنيسوحاخام

هاوقيجاث:ترجمة

العليا،الدواساتمعهدمنمجاز

اللاهوتفيومجاز

العربيةإلىنقله

علنوسسليمد.

صفالملم
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التلمود

حول:الحاخاهيينوتعاليمللقلمودشاملىعرض

القضاء"،التقاليد،الدين،ابالاَد،الأخلاق"

آءكوهق

هارتيجاث:نرجمة

المربيةإلىنظه

طفوصهسلمِم.د

للفاشرهمحفوظةالطبعحقوق

ءلمقِلى

والقوونوالفمفمرللطباعة

الكو!تشارع3-طابقببلوكيعضوبيانبناية

36028063-بيروت-المفارة

61900أ-011074:تلفاكس-نبفان

-E mail: alkhayal@ inco. com. lb

للطباعلاوالناثمروالتوزيعءأفيلىوالتنفيذالاخراج

5002الأولىالطبعة

خبازجلنارالفلاف:تصميم

منشكلآيفيالكتابهذامنجزءآىِاستممالآونسخيجوزلا

الالكترونلِةأمالتصويريةسواءالوسالئلمنوسيلهَبأيةأوالاْشكال

علىوالسَمجيلالفوتوغرافيالنسخذلكفيبماةالميكانيكيةأم

هنخطيإذندونواسقرجاعهاالمعلوهاتوحفظسواهاأوأشرطة

الناشر.
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الفاشرمقدمة

((مكرهمأمنقوملغةتعلم))من

شريفحد!

تاويخناوحتىنشأتهامنذديانتهاوتعاليماليهوديهَآدابأهمالكتابهذالِجمع

،الآداب))الأخلاوَ،فيوذاكرتهماليهودووصاياتارلِخهنجزءأصاغوقدهذا،

هو،كمانقدههبدورناونحن.لهموبرنامجاًشروعأوشكلوالقضاء"التقاليا-،الدين

المدارسفييدرسكماأيووصايةتوجيهاجتهاد،أوأوتعليقأوتحريفدون

هوسىشريعةاتباععلىويحضونيوصونالحاخاهاتبدأأنهنذ،اليهوديةالتلمودية

وقد،هوسىشريعةيفسرالذي"الميشنا"أسماهكتابفىيوضاسالحاخامجمعهاالتي

فلسط!تمداوسفيتأل!يفهاتمَتاريخهمعبروهوامششروحاتالحاخاهاتأضاف

التلمود."الميشنا((معلتشكل(("الجيمارابسميتوبابل

الصادردالنسخةعنهطابقةترجمةفيالعربيللقارئالكتابهذانقدمأنويسرنا

نجحتالتيالتلموديةالتعاليمعلىيتعرفواأنيريدونالذينولكل2891،عامبالفرنسية

وصولاًوالهزائماالحروبكلهنبالرغم،اليهوديةللديانةوالإستمرارالبمَاءتأمينفى

والسياسةالمالىلمعافيبارزاًدولياًثقلاًاليهودياللوبىيسجلحيثهذايومناإلى

تعدىتفوقاًالعنصريةالإسرائيليةالسياسةتسجلأخرىجهةوهن،جهةمنوالإقتصاد

أ!دوفيالعقائديوالتنظ!رالإستراتيجىالتخطيطمراكزإلىلتصل"دولتها"حدود

معرفةبضرووةهناايماناًالعربيةباللغةوطبعهترجمتهقراراتخذناوقد.العالميالقرار

يمكنلاالتيالقوةنقاطهنبالكث!ريتمتعهاكراًنداًالاَخرهذايكونعندهاخاصةالاَخر،

إلغائها.أوعليهاالتغلبفيبهاجهلنايساهماعا
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وتسعىسعتالتيالتلموديةالإسرائيليةوالعقيدةالفكرلقوةتجاهلناأوجهلناإن

وحصدالذاتخكيعةإلىإلالِوصلانالمهشاريعها،خكمةفيلمالعايهودكللتجنيد

ودعايةتفكِروآليةوشَظيمعلومهنيملكه.مماللآخر،تقديرنافىوالخطأالخيبات

وإعلاء.

أهمب!تهنيصنف،شهيرلتلموديالعربيةباللغةالأولىللمرةيقدمالذيالعملهذا

تعاليمهوصاغ3191ِعامهنذالحاخاميةالدعوةيمارسبدأقدكاناليهود،حاخاهات

تكنلمويوهاَالمكانتملكلمبشريةلمجموعةاروالإستصالتوراتيةللشريعةالحمايةلتأمين

منالعكسطىب!!...فارسبلادأوبابلفىولامصرف!ل!جوارحسنعلاقهَعلى

شغيرفلسط!تفىارتحلواوأينماحلواحيثماهستمرصرأعاليهودتازيخفإقذلك

إ...فلسطين

ولناشص

http://kotob.has.it



الفرنسلِةالترحبمةمقدمة

التاريخيةللمصادووالهادئالصارمالدينيالحطبيقتجدَّدتقريباً،عاماًخمسينمنذ

الواسعالمجالالباحثينجميعيعلمحيثالتاريخىِ،النقدبنواحييتعلقهاكلفي

والمصكوكات،،الأثريةالتنقيبا!ساهم!فقد.الدينيالتاريخْلدراساتوالجذاب

توسيعفي،أسفارهمفيحالةالرهحملوماالبردفي،أوراقعلىالكتابا!رموزوحل

جالهاالتيالمناطقوفيتفسيرها.الواحطالوثائقعددمضماعفةوبالتالي،الرغبةآفاق

أثبتته،متينأساسعلىئبنىبدأتالتأليفمحاولا!فإن،الأديانمؤرخو

الواسعة.الاكتشافات

يدينالتيالشعوبهنلواحدالدينيالفكربدقةيشرحأيدينا،بينالذيوالكتاب

هافىِالأقلعلى،الروحيتطورهفيالرئيسيةالعواهلببعضالحدشطْالغرليالعالملها

يمكنالتياليهودقدماءأي"إسرائيل"كلمةهناأطلقنالقدالواحد.الإلهبعبادةيتعلق

ظهورحضنحساوالتي،قرونستةطوالثابتةكاشالوكماالنهائيبشكلهااعتبارها

المسيحية.

والرائعة،التقليديةبكرامتهدائماًالروماني-اليوثانىِالعالمسيحتفظتأ!جد،وبكل

القديمةالعصورعبرشهدتحضارتناأنبيد.والبعيدينالقريبينلأبنائهمغذكينبوع

بسببمحيطهامعالتكيفعلىقادرةكانتوالتيوالحمِاة،الفكرفيمتناقضةتيارات

نحوالميلعنالتوقفدونمنالتقليد،بدووبتعلقهاوأحياناًوجسارتها،استقلاليتها

.الإبداعوفسحاتأطرولجميعالقديمالفكرأمواجلكلمثاليتناغم

فيالحاخاميهَمدارسهافينفسهاعلىمنغلقة،طويلةلفترةالمبُعدهَاليهوديةظلت

هاالحيويةهنتملكتكنولم،الوسطىالحصورفيطويلةلفترهَومهملة،وبابلفلسطين

الحقيقيةبمكانتهاالنهايةفينعترفوعندما.الأمثلةهنلنايقدمهأنللتاريخيمكن

رسالتهاأنبعدهاواضحاًلِصبح،قاسيينوتهجيرنفيبعدالحديثةالمجتمعاتوسط
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الدالمود

ظ،حيثالمسيحيالعالمللجميلالناكرشخصوصأ!ابنهاللإنسانيةالمشتركالكنزأغنحسَه

والتوراهَ،الجديد،ا!هدكاالمقدسةاممتبامصادرإنىاللجوءمنأنفسناحرمنا

إسرائيل-وحكماء

المتعلقةالمسائلفيال!وسعبضرورةسيقتنع،الكتابهذامؤلفالقراءمنتتبًعَوهن

القضائيهَ،الحياةأشكالها:بجميعوالأخلاقوتطورها،الأديانونشوء،بالله

الحاخامية،للبراهينالتصويريةالتفاصيلأمامالتوهَفدونهنالسمعبيةوالمععَقدا!

منوالجوهروالمحتوى،ناحيةهنوالزمنيالمحليالإطارلينالتمييزسهولةعلىوالقدرهَ

العتيدةالثقةلقدمائهموسيؤكدون،اليهوديللفكرهتقنبشكلوالمعدةأنجرى،ناحيهَ

انقضاءبعدوتدقيقهادراستهالإعادةبذلتهائلهَطاقةألِةأعلمولا.أزليهوبما

يضاعفهاالعَيهذهالافسَمهامنقطةعلىجوابم!بأكنَرنحتفظقرناَ.عسَرحمسة

المحير.العشرونالمَرنأمامنا

حيحسا،المصاعبعلىالتغلببشرحمخولاً،الكتابهدامؤلفسوىلِكنلم

فيفائقةبمهارةتممِزلقد.صفحةخمسمائةفيالمعَناثرةالتلمودأوراقجمعفينجح

وبسيطة.وهتتابعةمتناسقةفصولهيهوادهتوزيع

حكمأييأتلمكما.مكانهفيوجاءإلامغزىذيحاخاهينصأييوجدلا

بتاريخالمتعلقأدبنافيفراغاً.(سِخلقمنصفعلمكلمتجاهلاً،المراعاةراويةمنتمَويمي

الوق!.ذلكحتىشاغراًوظل،الأديان

فيدراسمَه1882،أياربريطانيافيريدنغفيالمولودكوهزأءالدكنورأتمَلقد

فيودكتوراه،فنونمجازدبلومعلىمنهماوحصل،ولندنكمبريدججامعتي

مانشسشر،كنيسفيللخدمةسنهَ،والعشرلِنالاثنمَينسنفيوهوودعي.الفلسفة

فيالصناعيةالمناطقأهمهنواحدةفيالحاخاهيةالدعوة3191عاممنذهارسحيث

.برمنغهاموهيبريطانيا

وخصوصاً،بلدهفيالمثقفالعالمأنظارجذبأو!اسبق،الإنتاجغزررصحفي

فيشروعهوقبلأولهثأءول،4حالميمونوديوالتعليمالمَديمهَاليهوديهَللحكمبدراساته

.النصوصفيالمفضَلالمقدسالكتابوتفاسيرمصادرنمَدفيتعمىَالتلمود،دراسته

لكتاببالانكليزية.خاصةترجمةشهدنافقد،والمتواصلالدقيقالعمللهذاونتيجة

سمعة،المؤلفأكسبتالتيالعلميةالعناوينهيتكم.البابليالتلمودإببراخوت،
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الف!نليةالنزجمة!دمة

أيدينابينا(ونيالكتابهذا!طنوإذاوالبريصانيهيئ.الفرنسيينالمثقفينبعضوتعاطف

روحياًغنىيقرأهلمنيقدمفإنه،العلميوالمنهجالذقيقالتصميمرغملوحدهكافغير

كبيرأ.ونفعاَ

،اليهوديالتطورتاريخمجملعلىالحصولبغمِهَأنه:بالقوللأنفسنانسمحوهنا

آخرينكتابينبنِالمنطقيمكانهالتلمودينجالتعليصنعطيهالذيالعرضربطلِتوجب

هذينأحدظهرجزئيأ.أوكلياًلترجمتهمرا!دعيناوالذي،المجموعةنفسيخصان

العصرحتىالأصوو)منذالإسرائيليةالحضارهَتاريخالأول،9291عامالكتابين

بذاتالتورالَيةإسرائيليدرسالذي،برلينجامعةهنبرتوليتأ.للأستاذ(المسيحي

الثانيوصدر.كوهنأ.كتابسادااللذينالحيوالتركيبالذهنيالوضوحمنالروح

اللاهعين)1(،الإنكليزالأساتذةهناختصاصيأعشرخمسةلاعدادهوقام3191ٍعام

بدايةمنذالعالمودياناتحضارةتاريخفيإسرائيلأسباطلجميعوصفاويتضمن

الحاضر.العصروحتىالمسيحية

555

التاليهَ.الصفحاتفيأسماؤهمستردهؤلاءمعظم)1(
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المؤلفمقدمة

مستقاةمختارةزرواياتالتلمود،منمقاطعللجمهورتقدميسيرةمؤلفاتهناك

محاولةبأينمَملمأنناغير.الحاخاماتعنصادرهَأحكامومن،التلموديالأدبمن

وأساسيمهمأنهمع،الرحبالواسعالمجالهذاوسطللعقيدةمنهجيةصورةلإيجاد

منالثغرةهذهسدعلىالمؤلفاهتمامانصبَّوقد.لليهوديةوالدينيالأدليالمَاريخفي

،الأخلاق،الدينمجالاتفيالتلمودتعاليموتلخيصاختصاريقترحفهو.الكتاب

.والقانون،الشعبيالتراث

فينصبُالحاضر،الولحتفيأماأحد.مناعتراضهحطَّالمبادرةهذهفائدةتكنلم

لكنلهم،أساسيأمرجعاًيعتبرونهالمعاصرونفالكتّابالتلمود.علىالأكثرالاهتمام

منفذلإيجادالضروريةالخاصةالمعلوماتعلىالحصولمنيتمكنواأندونمن

".السبعةبالمفاتيح))الموصدةلمؤلفاتهم

يكنلمالعميقةمعارفهيعرضكانالذي،الوسيطالعصرفيالمتدينأنحُكيوقد

رابينوس))نارَّاثأوت:الكلماتبهذهالتلمودتلاوةيبدأعندماالمحدقالخطريدرك

التلمود.حاخامبردذهالوكماتلمود((،

يهزأجعلهالمتدينهذاجهلفإنعشر،التاسعالقرنفيالأعذارقبوليمكنلا

لليهودأنلواقعمكترثغير!للبيضمكرسعاديكتابباعتقادهلأنهبالتلمود،

ويتضحفيه،الموجودةالأولىالكلمةأوالفصلأوالكتابإلىبالإشارةتقليدعادهَ

فإنهذا،يومناوحتى.الحاخامىِالأدبأهميةبتقديرجديرغيرأنهنفسهالوقتفي

المؤلفاتخلفتهالذيالشعورخلالمنالتلمودعلىيحكمونالمتقفينمنالكثير

العناصرالكتابهذافينجدأننأملأهميمَه.تقديروعدمشأنهمنللحطالمكزَسة

العصربعدجاؤواالذين،الفلاسفةكباروأهدافأفكار،فهمفيبالمساهمةالجديرة

التورالَي.
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اقلمود

لأن.الأصليالنصفهمعلىالقدرهَيملكونالذينأمامتمَفكثيرةصعوبىتهناك

المعاصر.(طفكرفظامأومخططأييقدملاالعَلموديالنص

أنحاءمنأولاً.نجمعألنيجحبشموحد.كاملبشكلمعالجاًهوضوعاًنجدهانادواً

والأفكارالاَراءفإنذلكمعمغينهَ.لعمَيدةالمؤلفةالعناصرجمعقبل،واسعحقل

كيف.قرونستةطوالتوالواالذينالختصينمنمئاتعنتصدرالكتابفيالواردة

كاشطمهماموضوعأيحولمطلقجماعياتفاقعلىالحصولمنهمنتولمحع؟نيمكن

يساعدلاوهذا.التناقعنىحدإلىتصلدالتلموفيوآراءأفكارهثاكالواقعفي؟أهميته

اليهودية.للمعتقداتوالمتماسكالواضحالعرضإعدادفي

فيأشرتوقدالتفكير.فيالفروقاتإظهارالضروريهنيبدو،الحالاتبعضفي

.بالحاخاماتالمعَمنَلالفكرعليهيكونأنيجبماإلىالملائمالمكانوفيالكتابهذا

تقدموالتيجيد،وقعلهاالتيللنصوصذكرأيأبداًأجدفلمالمحايد،الانتقاءوبغية

إليهانضيفعندماإلا،أمينةتكونلافالصورة.للجميعواضحةصورةفيالتلمود

وسنجدإظهارها،إلىالحاخاهاتأعداءيسعىالتيالمأتورةأقوالهأو،اللاذعةوصهنص

المسببهَ.للظروفشَرحاًهنا

أبعاداًيأخذفالموضوعكاهلاً.الموضوعٍمعالجةباستطاعتهأنالادعاءلأحديمكنلا

كتاباً.أصبحأنهذلكفمعنىكاهلاومناقشتهجمعهالضروريمنكانإذاأنهلدرجة

فكرةالقارئلإعطاءالكافيةالمقاطعمنعدداقتطاععلىالكتابهذافىِاقمَصرناوقد

المقدمةنهايةفيالموجودةوالمراجعفالفهاوسالتلمودىِ.الفكرأوالعقيدةعنعامة

بها.سنقومالتيالدراساتلمنهجيةمخصصة

تشيركماالتلمود+عبارةترتجمةأوشرح،الموضوعبدايةمنذالمفيدمنكانلقد

عندها،نفسهالمصدرمناستقيناإذالكنناو"الجيمارا((.االميشنا"يتضمنفإنهالمقدمة

سوىليسفالتلمود.الحاخاميللتعليمصحي!!لوحرسمعنعاجزينأنفسناسنجد

صا،وبابلفلسطينمدارسفييدخلناعامةبصورةوهو.التلموديالأدبمنجزء

تهتمآخر،مكانفيأيضاًشروحاتهناكلكنوشرحها.المَوراةمناقشةتجريكاتَ

اليهود(.لدىالعبادةأبيت((الكنيستفي"التعليماسمعليهاأطلقالجمهور،بتثقيف

وقدلليهودلِة،والدينيةالأخلاقيةالمعتقداتحولالخطبتُلقىكاش!البيوتتلكفي

وبتجاهلأهيدراثميم((.اسمعليهاأطلىَالتعقيداتهنسلسلةفيجميعهاحفظت
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المؤلفمقدمكة

وحكمةمعرفهَصذَمنابأنناأنفسناعلىحكمنالدنكون،الإضافيةالوثيقةهذه

مجزأ.نجشكلالحاخامات

بعضهافاكتشافالأهمحِة.بالغةاحمَياطاتلِتطلب"الميدراشيم((امسَخدامأنإلا

العصرفيسائدةكانتالتيلتلكبالنسبةمتطورفكروضعيعكسمتأخرأ،جاءالذي

.التلمودي

تتضمنالتيالميدراشية،المقاطعبحضإيرادعلىالإمكانقدراقتصرتُولهذا،

تحمللاالتيالمقاطعلبعضأوالتلمود،فيالمذكورينالحاخاماتاسمتحملنصوصاً

الحقبة.تلكمحتوافقاًظاهرياًتقدمأنهاغيراسمأ،

لاالتي،العصريةباللغةووواياتوآياتفصولإلىالتوراةمنالاستشهاداتتشير

تبتعديختطهكان،كلوفي.العبريافصيتبعهاالتيالمنظومةمعدائماًتتطابق

حرفياً.يجعب،وكماهي،كمابذكرهاأقوم،الحديثةالحاخاميةالترجمات

لجميعجديدةصيغةوبالأصح،ترجمةالكتابهذافيقدَّمتُأنجرى،جهةمن

استخدبمالذي"بيراكون((،كتابيخصماباستثناءوالميدراشية،التلمودلِةالنصوص

وترقيمانصاًالمتضمن))آبوت((وكتاب2191،عامنشرهاالتيالإنكليزيةالترجمة

الصلاة))كتابمؤلفهفيصؤَرهالذيسنجر((،))س.المحترملترجمةطبقاً،للمقاطع

Authorisedاليوهي" Daily Prayer Book.إنتاجه،هذايقذمأنالمؤلفويأمل

!مفهومعلىوالحصولالمّلمود،علىبالاطلاعالراغبينللأشخاصوالمساعدةالعون

تاريخهممنالحرجةالفترةخلالاليهودالدينيينالمسؤولينمنبهوفكَّرآمنلمنمادي

والدولة.الهيكلخراب1سبقتالتي

علىالمَرون،لتلكالكبيرالعملنمقفقد،اللاحقالتاريخضوء"علىبحق:لِقال

اليهوديالعالمعبربهامُسلَّمسيادةتأسيسوعاىلليهودلِة،معيالرينمطخلىَ

وعلىحاداً.الحاخاماتمارسهالذيالتأثيركان،السابقةسنةالألفيوخلال((.الواسع

هؤلاءفيوالرجالالنساءجموعوَجَد!فقدجيلاَ،أربعينهنأكثرمدى

وإثراءال!عقلإنارةفيفاعليتهمعلىتعاليمهمبرهنتالذينالمرشدين،الحاخامات

ههملين،مُبعدينأنفسهمرؤيةيستح!قونلافهمالروحيهَ.الحياةنواحيجميع

بمثابهَليكونالكلامهذاإطلاقجداًالمهممنفبإنهالأحوالمجملوفي.محتقرين

التعاليمتكييفيجب.الحديثةالمعاييرحسبالتقدلِرتمَلوللض!ياعنتعرضقدتحذير.
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ا!ود

منصفنِن.ونثمنها،الأساسيةطرو!اتهمنفهمأنيجب.حياتهمشهداسذياالزمنمع

العملفإن،البحثمناضوعابهذايبدأاسذياالقارئلدعمالكتابهذاوُضعإذا

مناسبة.هكافأةسيكونسبَّبهالذيالتحضيري

555
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فاتلمقكا-ا

لكارنَهَكنعانأرضفيمَائمةكاشتالتيلِهوذامملكهَتعزَصا.معامفىِ

صؤعةء

الحرسرئمِصظل.بابلإلىسباياالصمكانواقئيد،ركامإلىوتحولالهيكلدُئرفقد

وئي!م!أرتَرَكَالمعدهينءالفقراءوبعضوالفلاحنِ،،الكرمةزارعيهننفرهع،لوحده

هر!رتجرصر12(23،،الرابعالملوك)سفروفلاحين،كزاهينالأوضهساكِنهنالشرطِ

كأوهلةصاوتالثععب.الكععرةالمدينةوحدهاجالستأكيفيائسهَ:لصرخة

الليلفىِبكاءتبكي.الجزيةتحتصاو!البلداقفيالسعيدة.الأمفىِالعظيمةُ

بهاغدوواأخلاَلهاكلهحبيها.جميحهنلهاهزيلاخد!اعلىودسعها

1(ء1،إرهياأمر6ليأعداء،لهاوصاووا

عامهنونصفقرنمنذأنهواهَعمنتعَفاقمالنكبهَكاشتوطنيهَ،فظروجههَمن

ووجدالعشر،القبانلمنالمؤلفةالشمالىمملكةالاَضعوريةالجمِوشضَهملَى.722

بصورةصينمَهييهوذاهصيركانإذاالغزاهَ.محمندهجينأنفسهمالمنفمِونالسمكان

)اليهود(.إسرائيلوتبمَىصشِطفئبكاهله)الوطن(فإن،مشابهة

فيالنظرإلى،للقلقالمعرضونبابلفيئاليهودالقادةتداعىهظلمة!معسَقبليةآفالَى

الذيهواليهوديالد!نيكنألموالزوالأ؟الانهعِارتجنبيمكنكيفالبقاء.هسألة

ووجودالملاذ،اختفاءبعدالتساؤليجب؟الهيكلحولللطوافالشعبجمع

وشخصيته؟حمِاتهصيانةباصتطاعتههل،الأجنبيةللسيطرةوخاضعاًهنفياً،الشدب

ذلكوهعمفضلهَ،معلوماتأيتقذملاالحضة،تلكتعالجالتي6لمِةالتورالنصوص

الأسرىيينظهرتفقد.الأحداثمجرىفهمعلىتساعدالتيالإيماع!تبعضهناك

بوضعالمعَعلقةالمسألةحلىعلىسينكحتالذىِالفبي،حزقيالإنه،لامعةشخصية

اقدهاءتخصأمورثلالةمنامَشهَنبوء6لهتذكزالإنسانعِهَ،الناحيةمناليهوديالشعب

التيالمسألهَدراسةجرتافيحادش!هذهفيأنهافئراضعلىمتفمَونونحنالمِهود،،

وأناالاثَعهرهنالحناهسفيالسادسالشهرفيالحعادسةالشعنةأفيفكرهتصغل

،الربالعسَديدهناكعلئيوقعتأهاهيجالعسون!وؤاوفَميوخبيتيفىِجالسق
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افدود

4)،)حزقبا!أهامىِ(وجلسواإسرائيلشيوخمنوجالأوأتاني1(0"،ا!)حزصيا

منوجالثالشهههـأتىمنالعاشرفيالخاهمسالشهرفيالسابعةِالسنةأفي)(5

1(.02،)حزسيالأمامىِ(فجلسواالربليسألواإسرائيلشيوخِ

المبهمةإ!ب!صيةاالعبارةهذهاضوراة((."إهيوأحدهَبكلمةيتلخصالمعتمدالحل

إلىتُشيراطمنفب!!،وبالنسبة.إدارة،تعليم:قانونتعني،صحيحغمِربشكلالمفهومة

بآخرأوبشم!سلالقبولويمكننا.الماضيصتالمنقواسةوالشفهيةالمكمَوبةالمعتقدا!جسم

المَيالمسأ(سةإلىالمَطرتدونالموسوىِ،الوحيبابلفييملكونكانوااجهودابأن

فقد(سذلكإضافة.الخمسهَموسىأسفاروتاريخأصولحولأوسعبشك!!نولَشت

حياتهممنالمتبقيةالرفاتكانتتلكوالمزامير.،النبويةالفقراتبحضحفظوا

ا!ثنيين.اجموعوسطعليهاولَفواالتيالوحيدةوالصخرةألحقبة،تلكصي)الوطنيهَ(

دائمأتذكّرهمفهي،قلوبهمفيح!نطوها،الدائمانتباههمالكتاباتتلكلفتتعنا-ئذ

.منعزلمستقلكشعبالبقاءواجبهموهنالشَبي،فيعاشواأنهم

العبرىِالتعبير.البابليالشَبيزمنإلىيعودالكنمِستأسيسأنعلىالعلماءيتفق

علىبدقةيدلالذي(الاجتماعإبيحساهاكنيس!(())بيتهوذلكإلىيشيرالذي

شلكاغراءةفيهيجتمعونوطن(؟بلا)بشعبالالتقاءنقطةكانالأولىِ.الهدف

يقةبصرا،المشروحةبالقراءاتالصلواتألحقتالزمنمرورومعوشرحها.الكتابا!

بدراسةالزائدةالرغبةإلىجتماعاتالاهذهأدت".العبادة))بيتيدعىال!ضيسأصبح

الملحةبالحاجةشُعرالجماهير،بينوانتشارهاالمعرفةفيالرغبةهذهومن،العبريةالكتب

وأ))السوفيريم"باسمهؤلاءعرفبالتعاصيم.ليقوموابثقافمَهم،ْأكفَّاءرجاللوجود

لائحةفييُصنَّفونبعضهمأدب".))رجالبلكتبةأنهمذلكمعنىوليس.الكتبة

وأوش!أيىؤوإلىأقوتالحكماءنصلففىِو816عَزْرَاسفرويفهمالدكاترة

وإلىالرؤساء،ومَشلاموؤكرياوناتانوألنانانوياويبوألْنانانالرؤساءوشَمعيا

جاءهابعدهموهن((للشعبالتوراة))تفسيرمهامهموهر،،الحكيمينوالناتانبولإوسب

و!دئاوشَبتايوعقوبويامينوشَربْياوبانييشوعانأوك8c7()نحمياسفرفي

الشريعةالشعبيُفهفونواللادبّونوفلاياوحانانويوؤَابادوعَؤَؤياوقليطاومَعَسيا

هواقفهم(.فيوالشعبُ

))كاتجطبمثابةاضايقدَّموالذيالمثقإكت،هؤلأءمنالأولالصففي))عَزرَا"يقف

؟ا
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مدخك

توواةفيماهركاتبوهوبابلمنهذاعزواأصعدح7،"موسىتوهـاةفيا،عِات1

8أدترجا!وخبيرله(طلبهماكلالملكفبذلإسرائيلإلهالربأعطاهاالتيصدى

به5ضامبمانةمقاهامأانَجازاًاضلموداحققاغد.ا(!مليةلخاتمتهأجدادهمنبالحلجاءفقد

،التوراةلهموأوجدا!بوديةامنالهاربي!تالعبيدمنضصِفةمجموعةلَادالذي،موسى

موسىيكنلملو:الحاخاماتيصرحاجهودي.ا(طشعبوالمرشدالدليلستكونالتي

منعزراوصل،التوراةالهودأغفلوبينمااليهود.لَوراةبصنكلجديرأعَزرَالكانسئاقاً

اعتبارها.نهاوأعاد!ابل

يكتب:وهووسلوكهعروامسار،الكتابهذافيخرمكانفنيالمؤلفيصف

فيالأقلياتدهجوتسجي!!كتابةعلىغالبيتهفيينصالذىِ))التاريخٍزانغوي!!":))لِعلن

الإيمانتملكولا،المكانمحدودةغيرلمجموعةالاستمرارأبدالِحويلا،الأكثرية

منالدوسهذاومبَّأدركقدعزرامممان.ناريةحدودألهابالنصبةيكونالذيالقوقي

ولم.وحدهملهممحددبمكانالتصرفيستطيعونلااجهوداأنفهمعندما،التاريخ

وبلاد،وبابلمصر،في(!مكاشطالتيالفروعالاعتباربعينالأخذالضروريمنيكن

الأمةبمقدوركانوإذا.انهموجيراليهوديةيهودبينالحتميالاحتكاكبل،فارس

دائرةلهايشكلوفادبإ!طاننفسهاإحاطةفعليهابمكانها،العيشفيالاستمراواليهودية

((.ملتهب))قانونعنتتحدثالتورالأن،مناسبةمجازيةاستعارةتحميها،النارمن

بنفسهدائماًيذصهبل،الوثنيةعنفقطباستمراريميزهلادينلليهودىِيكونأنيجب

عقيدة؟تكفهلاجرِانه،ع!ولتمييزهفيه.بحسَّدالإيمانوأن،اليهوديللعرقبانتسابه

.للحياةكاملتينوطريقةعقيدةبل،ساذجةبسيطة

هناك،اليوميةالعاديةالأعمالفيحتىبمالبيتفىِنموذجية،العبادةفينوعيةطريقة

فيهاكلتفصيلأي.يهوديبأنهدائمأتذكرِّهأنيجحبالتيالمميزةالسماتبعض

))التوراة((.بهتتحكمأنيجبكبيراًأوحيارهـصغيراً

الحياةفيوتطبيقها،الموسويالقانونمنالمكتوبةالشروطإطاعةعليهيجب

للمَغيرِ.جديدةظروفتستدعيعندما،لشعبهالاجمَماعية

لعقليةالجيدالفهمعنعاجزينسنبقىهذه،النظروجهةنستوعبأنقبل

التلمود.بهقامالذيالبذارإنه.للتوراةتفسيرهماصريقةو،نشاطهموءاداوة،الحاخامات

لالتمالرقابهوجَّهعَزوَاالأن))عَزوَا((:عملمنالعلاقةهذهفيوجليواضحفهو
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ا!ود

الفعل01(.7،)عزرا(.والأحكامبالرسومإسرائيلفيويعلًموليعملَالربشريعة

أهمبةلكلامنابالنسبةيمث!مخَص،فئش!،:بكقة))دريع!"))داراش!"هناالمترجمالعبري

لهذه.المعمقةبالدراسةتوضيحهايمكنالتىالأفكارعلَّل(("استنتج،:يعنيفهو.كبرى

التفسيرمنظومةسوىآخرشيئأتعنيلاإنها))2((()هدواشاسمالامشنتاجيةالطريقة

ينضب،لامَنجَمأالممَدسالكلامعندهايصبح.الحاخامىِالأدبمدىعلىالمستعملة

والأخلاقي.الدينيالتعليمكنوزاكتشافإلىاستغلالهوسيؤدي

نأ)عزرا(ويعلم،التوراةفيبهاموحىًالإلهيهَالإرادةفإن:المسلمةهذهمنانطلاقأ

منيتضمنهبماوذلك،مرحلةكلفيمنظماً،لليهودياليوميالوجوديكون

قادرةستكونفإنهاللوجود،كاملكمرشدلتُستخدممعدةالتوراةأنوبما.إرشادات

مختلفوفيالبشريةالحياةنواحيجميعوتفصيلتوجيهفيالمساهمةعلىحتمأ

يتمكنأنوقبل))التوراة((؟هيهامعرفةأولاًالضروريمنالمهمةهذهلإتمام،الظروف

فيترشطقدالتوراةهذهتكونأنيجبلها،امتثالههنالأولئالوهلةفيالشمعب

فيالخمسةموسىلأسفارالعلنيةالتلاوة))عزرا((أدخللماذالنايوضحوهذا.ذهنه

اطهتوواةلسفرفيأفؤأوامحتواها.ومعرفةتلاوتهاعلىيعوِّدهمبطريقةيهودامنطقة

(.88،)نحميا،القراءةفهمواحتىالمضىهبلِّغينجهراً

هاصيىولا(،)كنيصالكبيرالكنيسأسسقدعزراكانالمِهودي،التقليدحعسب

وتطويرها،لمَكييفهازهانهمحتىالمحفوظةالعقائدجميعتلقواالذين،الدكاترةهيئةهن

بناءئَمَ!ديكونهكذاالتلمودينن.الحاخاهاتمنالمباشرينأسلافهمإلىنقلهاثمومن

السلطة:لتسلسلالأساس

للقدماء،بدورهسلمهاالذي،يوشعإلىوسلمهاسيناء،فيالوصاياموسى))تلمَى

الكبير.الكنيسإلىومنهمالأنبياء((إلىبدورهمسلموهاوهؤلاء

فترةأنالواضحمن.معاصرينعلماءمنلمناقشتهاالمجمعهذاوجودمسألةطُرص!

نأدون،والغموضبال!ممغلفةظلتعزرا،حمَبةبخدمضعتالتيونيفالقرنين

متينسببأيييدو،ماعلىنكتشفلمذلكمعتاريخياً.مثبتةعلامنقطهَتقدم

الحقبة.تلكخلالعملقد)الدكاترة(الختصينمنمجمعاًأنفكرةعلىللاعتراض

بالإنهيارمهدداًعملهكانكميتجاهلأنعزرامثلثاقبنظرصاحبلأييمكنلا

خلقأنيبدو.طريقتهتطبيقلمتابعةحماسةممتلئينرجالاًهناكيكنلملووفاتهبعد

"ا
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مدخل

أممبرىاالوسيلةتعد،التعليماتلتلقَيإليهاالتوجهمنالشعبتمكنجماعيةسلطهَ

اتباعها.يمكنالتي

،الأحداثلتتايغارتدائهمنحُرمناالذىالقماءيسقطعندهاأيضاً.اممثيراهناك

بدأتهبطونيكفاحأمامم!8الثانيالقرنمنالأولالنصففيأنفسنانجدفإننا

فيالحمونيونوقف..فقددينهمإبادةأراد:امنمقاوهةفياليهودمنمجموعه

بخرقتهديدهمعلىتجاسرايبيغان(("أنطيوخوسلأن،السوريةالجيوشمجابههَ

94(.1،أول)وركابنِ"العدالةقواعدكافةوتغييرالشريعهَو))نسيان:اليهوديهَمبادئ

رايةرفعوهوللشريعةعادمنكلقاصدعظيمبصوتالمدينةفيمنتياوصاح

أبناءهشجعوقد2(.27،)مكايين.ورائيفليخرجالعهدعلىوحافظ:العصيان

أفأنتمالتورا((0لصالحوقوتكمتحالفكم))أظهروا:العباراتبهذهوفاتهقبلشحثهم

أولأمكابينستُمجَّكونافإنكمالشريعةفيوجالأوكونواتشدَّدوا4البنونأيها

الشريعةكاشط،الثانيالقرنبدايةمعأنه،للشكهجالاًيدعلابمايثضتهذا

هذاتفسيريمكنكيف،الحالهذهوفياليهود.منمَلةبينبقوةانتشرتقد

الشريعةإليهمتوصلدناةهناكتكنلمإذاالحمونيون،يظهرهكانالذيالتعلىَ

من.هحمعوجودعلىالتاريخيةالوقائعوتشهدعزرا؟حقبة،الخامسالقرنمنذ

فمن،!كذلكالأمركانلوالكبير((.))الكنيسبعدفيماعلمِهمأطلقالدكاترة

)الطلاب،السوفريمبينمنلغالبيتهمأولبعفأعضائهاختياراتوجودالضروري

عاتقعلىالملقاةنجالمهامللقيامالمؤهلينوحدهمكانوا،الجميعبنظرلأنه)الأتباع(،

الجماعه.هذه

متحفظاً،حكماً"مارسوا)أوامر(:شعاراتثلاثةالجماعةهذهإلىنُسب!لقد

الثلاثةمبادئهملَعبرهكذاالمثريعة((.ح!لسياجاأقيمواالتلاهيذ،منالعديدأوجدوا

المعدةالمسائلأنبمعنىمتحفظاً،الحكميكونأنيجحبنفسها.عنلنشماطهمالمحركة

يمكنهدقة،الأكثروالاستق!مماء،دقيقةدراسةمحطستكون،الشريعةحسمبفيهاللبت

الذيالمقدسللنصالمتأنيالدقيقالفحصيفسرهذاقرار.إلىفقطوحدهيؤديأن

وفيما.متسرعحكمإلىحتماًستؤدي،سطحيةقراءةكلالتلمود.حاخاماتيميز

ليتمكلل،دونبذلكيهتمونالدكاترةكانفقدالتلاميذ،أوالأتباعبتشكيليتعلق
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التلمود

يصاحبهوها،الثقافةلانتشارالمنَاليالنوعهذا.القادمةللأجيالبسهولةالشريعةنقل

غلىمكتسباًالقذزةابوضايا،دراسهَعلىالمنكببالمتقفأحاطوقدوجد،احتراممن

عنالسياجبرفعيتعلقفيماالتلمود.تجميعفيذروتهبلغالذي،التعليممنالنوعهذا

رسالمَها،منمقربةعلىهافردبقيإذامبادئها.معالحياةهلا!هةنتيجةُفهذا،الشريعة

بسياجمحاطأيكونأنيجبىالأ،المزروعالحقلمثلهمخالفتها.إليخطأينقادفقد

مع،للشريعةالمقدسالمجالحولنفسهوالشميءبريثة،بصورةولوإليهالدخوللمنع

مقصودهَ.غيرمخالفةأىِلاتقاء،إضافيكاحتياطأكثرالسياجرفععلىالتأكيد

الدراساتمن!لحطاًخلفتالكبير""الكنيسأعضاءاتبعهاالتيالأهداففإنوالنتيجة

الذيالجيدالبذارهوذلك.اللاحقةالأجيالفيالدكاترةبهايتقيدأنصاالتي

للتلمود.الوفيرالحصادلِعطي

التارلِخية:للمعلوهةهامعنصزأضممِفَالتاكيدفيزيادة

يمكنلاللأسفالكبير.الكنيسمنالناجنِنآخرمنواحداًالعادلسيمونأكان

أطلقناالذي"شميمونكبير،راهباسمجوزيفالأهر((.يتعلقسيمونأيعنتحديد

حواليتوفي((.أمتهلأبناءالحسنةوالمعاملةوالرفقللهوتقواهلورعهالعادللقبعليه

الأولحفيدأسمعان((يدعىكبيرآخرراهب،نفسهالمؤرخوبتقد-س.م.ق//027عام

الراهبينهذلِنهنالأولسُئيَجوزيفأنالحقيقةتقريي!أ.ق.مالم/09عامتوفي

هذهبأنالقبولمنالكبير.الكثيسمنالأخيرالناجيمعتمثلاً)العادل"،الكبيرين

نأ"آبوت"كتابيخبرناصعبف.أمزق.م/027/عامحواليانتهتقدْالجماعة

ابنوجوزيابنجويزرجوزيوأن،العادلسيمونلدىتلميذاًكانسوخوهنانتيغون

وهذا.م؟ق/016/عامحواليماتواالدكاترةهؤلاءأنبيد.الشريعةمنهتلقياجوخانان

تلميذلِنكانا))جوزي!دالاسمينهذينأنالمقطجهـيعنيكانإذاطويلةفترةيعطيها

تتابعإلىتلمحاأنيمكنالكلمتينأننرجِّحفإننا،الثغرةسدوبغية.وانتيغونسيموند

أسماؤهم.تردلمالذينالوسطاءالدكاترةبحض

حواليأومنتصففيالوجودمنزالالكبيرالكنيسأنالمحتملمنذلك،مع

لدىالأعلى)المجلمم!اسانهدرلِن"باسمعرفآخرتنظيمخلفههوقد.الثالثالقرن

يهودا.منعلقةفياليهوديةالجماعةشؤونيادارةالتنظيمهذااضَصاليهود(؟قدماء

جاءت،جوزيفالراهبحفظهاوالتيبطليموسإلىالنَالثانتيوخصمنرسالةوفي
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خمسةمنمؤلفأكانالمجلسهذاأناليهوديالتقليديؤكد))هجلس((.سيناةتصميته

01عام)المتوفىوشامايهليلآخرهمكان.عليهتعاقبواالحاخاهاتءنأزواج

للرئيس.نائباًأوالمحكمةأبوالضاني)رئيسأ(،أميراًكانمنهماشاحدللميلاد(.

ف"السانهدرين((.مخالفةأخرىنتيجةإلىالحديثةالتاريخب4الدراساتانتهتلقد

الراهبوئاسةتحتالمنجْهموينوالمشزَعينالرهبانمنعددمنهؤلفمجمععنعبارة

الذيالانقسامسادهسقدطويلاً،يدملمدراحدةرئاسةتحتانضوائهمدرقرارالكبير.

الفكرهعالتسويةبسياسةأوصواالرهبانأنرغم،مميزتينكعتينتشكيلعنهنجم

ضدهمتكتلفقد.للشريعةالكاملالوفاءحسابعلىكانولوحتىالهلليني،

وتشبثهم:عنادهمفيتشذَدواالذينوالسوفيريم)1(،العزراالمبشرونالورثةالمشرعون

أ+(.العاطفةتدخلودونتحفظدونمنالكاملبالانضمامالشرلِعةتلزملهم،وبالنسبهَ

(."زوغوفقائمةتحتالمنضوونالحاخاماترأسهمعلىكان

فيوالتوسعللظهورعادتلكنهاالمكَابية.الحربخلالالحزبينبينالثغرةزدسَا

إلى،التوسععنتتوقفلمالوقتذلكهنذ.م(.قهمِكران")جانفترة

واحدة،خلافاتهمضمنومنوالفزيسيون.الصذوقيون،هما:طائفتانتشكلتأن

اقذَم:يليبماجوزيفعنهايمَكلم،اليهوديةالديانةتطورعلىاشأثيرواالأهميةلهاكان

موسى.شريعةفيتردل!،آبائهمعنالموروثةالقوانينمنعدداًللشعبالفريسيون

عدممع،المكتوبةبالوصاياالالتزامواجبنامنبأنقالواالذينالصدُّوقيونفرفضها

الخطيرالصراعأسباب%همتلكآبائنا.عنالموروثالتقليدعنيصدربماالالتزام

بينهما((.قاتالتيوالخلافات

عنهاالمدافعنِوحماسةغيرةأزممى،الشفهية))الشمريعة"صلاحيةحولالجدلهذه

غمِرالشفهيةالشريعةأنبالبرهانشرعوا.المقدسبالكتابالختصالنصلدراسة

واحد،ومصدرهماأصلهمالأن!المكتوبةالسمريعةعنينفصهللاجزءأتشكلالمكمَوبة

كا!طالصدوقيينمنالمرفوضةالتقاليدأنإثباتعلىقادرةاطتفسيرطرقأوابتدعوا

ثموهنجديدةمرحلةالشريعةشروحاتلَدخلوهكذا.الشريعةنصوصفيموجودة

الملمود.خلىنحومباشَرخطفىالوجه

والفريسيين.بالكتبةدائماًهرتبطالحدلِدا!هدا))(

قوانينهم.تفسيردقةفيوماهررنمحترمونالفزَيسييزأنجوزلِفيونحصح)2(
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ا!موفى

2-الميشفا

المؤهلونالرجالعلماً.العشريحهَهنحعلمَدللحَفسيرجديدهَطرقاخمَراعإن

تلمَى-المطلقبالحقالوقح!ذلكمنذوحدهميمَكلمون،النصبسحرطينبغيكما

الحَيالزهنيهَالفعَرةلغايهَالاسمهذايحملونالحاخاماتوظل.المدربوناسم"التنَّايم((

ويدعىالرهـادأحدسكبيراًألدفاعاًاسملاهذالمَيوهَد"الميسشا((.بتدوينانتهت

جاءأمه.منداودنسملمنينحدرإنهالتقليديمَولكماالمولد،البابلي))هللِّيللم

والهاههَالنسحمطهَإلعناصرمنواحداًهلئيلويحعَبرعاهأ،أربحنِنلمدهَيهوذافيواستقر

للجماعهه

تخضعالحياهَ،بأنأقَزَفمَد،الفريسييننظروجههَبمَوةيوضحهلديل،هنَالةإن

إلإطاراهمَهعلمِهالقرضهاالمىاطضغوطالخضوعممكنهاولاباسمَمرار،تحبدللظروف

المَانونمنالمسموحةالعَفحسِرحريةفيووجدتغييرها،يمكنلاهكتوبهَلسمريعةالمتصلبهَ

الظروفمعالعكيفللوصايايمكىبفصلهاوالمَي،بتمنتُقدَّرلاالتيالأداهَ،الشفهي

المتنوعة.

كلأفي12-1511،ألاضعتراعتثنعِهَأي)دوتيرون!باسمالمعروفالمَانونيسمح

مماصاحبَهفليرئْد-فْىٍصاحبكلالإبراء،حكبموهذا)1(إبراءتصنعسنينسبع

المَانونهذ!يطئق،للرببإبراءِنوفىيقدلانهأخاهولاصاحبَهُيُطالبْل!أقرضه

بانتهاءدُفعمَدالدينيكنلمإذاحمَه؟عنسعِتخلىجارهأقرضدائنكلعلىبدهَة،

القانودهذافإنوالحصَمَهَ،مُستحقَاً.كونهعنالدينيتوقفعندهاالسبمَيهَ،السنة

مواطنإزاءبهالممامالإسرائحلىعلىيجبالذىالإحسانعملمننوعاًلسمكل

.للأعمالالمألوفالمجرىفيعلمِهمتعاهَدبِدَنْحهأبداًيتعلقلاوالأمر؟بائس

كللِعيشَحصِثصغار،مالكينمنهؤلفهَلأهةالاجتماعيهَالحالةالمَانونيفترض

علىالناسمنالكثمِريحصل،الحياةظروفتتحولأنوماحصسَه.منواحد

منيُخشعىجدلِةءلمتاعبسبباًسمصبحالتوراتيالتدبيرهذاالحَجارهَ،منمعيسممهم

هذاأنشَكهنماالعفو،،5أوالراحهَسنهَبعدالسدادعنالاهتناععندالإقراض

.كبيرةصعوباتإلىسيقود
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مدخك

وسيلهَهنوشيسالقافون،هوالقانوناررفع.امنمناصلاصدُوقيهَ،نظروجهةمن

نأإلىبالنصالتمحمِصفييجتهدفهوذلكبمعلىهللًيلويحتجله.الانصياعسوى

أفيعلىتحتويلاا(سثريعةأنالتأكيدمبدأمنمنطلقأ،العائقلإزالةطرلِقةإلىيحلص

يكونماوأماسطالبهالأجنبيأهاأ:النصفيالجملةهذهيلاحظلها،هعنىلاكلمهَ

الفائدةعديمتكرارأهذاألسِرظاهريأ،2.السابقالمصدرمنه،فابرئهأخيكعلىلك

لاالشريعةلأنكلا،ديْنه؟((،ليدفع!رييهأوأخيهعلىلِضغط"ألن2:الاَيةلنهاية

عنديخصكما))كل:الكلماتالوقتذلكمنذلغو.أوإسهابأيعلىتحتوي

لاسيخصك(())الذيحيثحمالةفيبمعنى،المرضياتبعضلاستبعادهناهي((أخيك

الدائنباستطاعةكانإذاأنهالاممتدلال،هذامنهللَعِلاسمَنتج.المدينيديبينيوجد

فيعندئذفمِكون،تحويلهتمَقدكانالدَّيْنأنبهايثبعساالتيبالوثائقللمحكمةالتمَدم

وصفيمكنالحالةهذهفي.السبتيةالسنةانتهاءبعدالتسديدبطلبالحقاهتلاكحالة

دليلاًالشريعةجعل:حياتياثشغاليمنمحسَلهمةلكنهاضصرِ،حالةبأنهاالحجةهذه

قادرةنفسهاترىدا!أماعجز،أوانحطاطلأيتخضعلن،الحياةمدىصالحاًقائداً

.الجديدةالمستجداتمعبتناغمالشَرحإعادةعلى

أخرىمدرسة"شاماي((معاصرهأسصكما"تنَّايم"،لمدرسةمؤبسأهلليليصَبر

الفريسيهَ،الدوائرفىِالسائدالفكركانم،07سنهَلغايةالميلاديالأولالقرنهنأيضاً.

وتلاميذهما.المعلمينهذينعلىأساسيبشكلهحصبَاً

"الشمَّائيين((بينما،بتوسعالقانونتفسرهلليلمدرسةكا!ط،العاهةالحالةفي

ثلاثمائةمنأكثرالتلموديسي.وصارمدقيقبشكليفسرونهشَاماي(أمدرسة

أجلمن.الغالبهوهلليلتعليمكانأخيراً.بينهمفيماوخلافجدلنمَطة

علىتحتويهنظومةتشكيلعلىالقدرةتوفرالضرورىِمنكان،مدرسهتأسيص

تبدوهذا،يومناوحتىالشرقفىِأنه،ننسىلاأنعلينا.الدراساتبراهججميح

صفحاتهنوليسالمرشدينشفاهفمن،الغربيينلدىمماتطوراًأكثرالذاكرة

القواعدفحصالضروريمنأنههلليلورأى.الواسعالتعليمسُمتقىفقطالكتب

أوصىقديكونأنالمحمملومن،جيلهإلىالسالفةالأجيالعنالمنقولةالمَفسيرلِة

بشكلوقبلتسبعةمنهااعتمدوصالحهَ.منطقيةيعتبرهاكانوالتيتلاهذته،بها

نظاماًيضعأنعليهذلك،جانجطإلىبعدءفيماأخرىوصاياإليهاوستضافعام،
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ا!ود

(سلمَعليم.العمليةالمنفعةبهدفالتقاليد،ه!!الرحصا(ضاملالجم!هذا!سصأللمواد
.!

الأولالإصداركأنهاإليهاالنظريمكن.بعدهمنالإجراءاتهذهحُفظتوقد

للميشنا.

سفاًالأصغرزكَاي"،ابن..))جوخانانشخصيةهيالانتباهجلبتالتيالشخصية

الأجيالوأبوالحكمةأبو:بقليلموتهلبلالمعلماستدعاههلاج!!.تلامذةمنوالممئز

نأتنبأ.الهيكلبتدمير))تيتوس((قيامفترةفي،منازعبلاتطغىسلطته!المستقبل)علماء

اليهوديةبقاءلأن،السلامطلبعلىفألح،يُسحقونسوفرومامعالمتحاربنِاليهود

اتخذرألِه،استُبعدوعندها.الوطنيالاستقلالهنأهمفظرهوجههَمنواستمرارها

الدولهَ.علىوالقضاءالهيكلهدمبعدالطائفةإبادةبتجنبالأق!علىقادرةإجراءات

منبدقةمراقبةأبوابهاكاذ!والتيالمحاصرةالمدينةمنالخروجمنليتمكن!نه،يُروى

أصدقائهبعضوتطوع.وفاتهثئَمومني،مرضىشائعةبنشرقاماليهود،المتحمسين

بدفنه.متظاهرين،القدسمدينةخارجنعشداخلبحملهبهمالموثوقالمقربين

يأاقترابتمنعالتيالحرسسهاممنأنقذاهبه،يحيطاناللذانوالمهابةفالاحترام

.الأبوابمنإنسان

بهذاإليهوتوجه"فاسباسيان((أمامالمثولحقعلىوحصل،الرومانإلىالتجأ

:الالتماس

تقمولم،بوعدهووفىذلكعلىالإمبراطوروافقوحكماءها".يابْني))())أعطني

مدرسةأضحتوهكذا))جوخانان((.وانسحبالحربانتهتأضرار.بألِهَاحملةتلك

نأالعليا(())المحكمةودرَّرت!هود.فكرياًهركزاًمنهاجعلماالأهميةهن"يابني((

.الجديدةالعاصمهَيابْنىِتكون

للشعبضمنتثموهن،وطنيةفاجهولمن"الشريعة"الدكتوربصيرةأنقذتلقد

.الحياةقيدعلىالبقاءالمغلوب

منالصدُّوقيينلموقفالرئيسيالخصم))جوخانان((كان،الكارثةحدوثقب!

مقنعاًبرهاناًالأحداثوستحملعجزها.إلىيمشيركانمنطقيةولأسباب.الشريعة

كا!طللصدوقيين،بالنسبة.الفريسيينوقوةالصدّوقيينمواقفضعفعلىدالاً

فلسطين.جنوبالشماطئعلىتقع"يمنيا"،اليونانياسمها.فلسطنيةمدينةعلىأطلهتاسم.يابْني)1(
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مدخك

الكت!فياطكتوببالشرعدائماًمحددة،سريةصارهة،!ظوهةتشكلاليهودية

بتقاليدمرتبطةاسلاخسَزال،قابلةغيرطبزمهَإجباريةكانتافضَريعة؟منالأولىالخمسة

الصدوقيونْاختفىفقدموجوداً،يعدلمهذاالأقداسقدسأنبما.الهيكلوطقوس

هذهخلالاضمفهية((ا))الشريعةحولالفريسيةالنظريهَحظيصَ،وبالمقابل.تدهيرهفور

للشكمجالاًيدعلابماسمحتحيث.ملحوظبتكريسالأزمةمنالرهيبةالحقبة

.ظهرتالتيالجديدهَالظروفمعتكيفهانتيجةبالاستمراراليهوديالشدبلدين

يابْنيمدرسةففيالنتيجهَ.هذهبضمانيقومأنفي))جوخانان"منأفضلأحدلا

مبشرينالتلاميذفيهايصبحبطريقة،معلمهعنأخذهالذيالعَعليمتلاميذهإلىنقل

اليهوديةالمعرفةسلسلةفيجديدةحلقةأنشأ،الطريقةوبهذهالجديد.للجيل

التقليدية.

،النظاممقدمةفيينفرداناسمان.الثانيالقرنبدايةإلىنصل.جيلاً،باجتيازنا

القاسي.أدويانحكمفترةخلالللعذابتعرضالذيايلزيه((ابن."إسماعيل.الأول

عدَّل،اليهوديللقانونالعلميةالدواسةفيمتخصصفهو.مدرسةأسسقدكان

فيمقبولةمبادئأحماوالتىِعشرةثلاثمنهاجعلبطريقة،السبعهلليلقواعد

دعماًلهامقدماًللقرارات،الواسعٍالتنسيقمحاولةعلىالرئيسيمؤلفهيركزالتفسير.

الكتبتحويهاالتيللقوانينشرحاألفمنها.مستنبطةكانتالتيالتوراتيةبالنصوصى

فييبدأالذي،الخروجبسفرمنهاانمتعلق،الخمسةموسىأسفارمنالأخيرةالأربعة

المؤلفقدماً.أقل.فترةمنذمنقحاًأخرىجهةمنوالمحفوظعشر،الثانيالفصل

)القياس()1(."ميخيلتا((:بعنوان

وضعفقد،الخمسةموسىأسفارهنالأخيرةالثلاثةالكتبحولعملهيخصفيما

معلكنهالميشنا،إلىبعدفيماأدخلتالتي،المشابهةوالشروحاتللتفسيراتأسساً

أبَّا"ابن.))خيا.نشرتهالذي،اللاويسفر)2(إنها.عائقدونمنهناذكرهايمكنذلك

مناللذين،الاشتراعتثتيةوأسفارالأعدافىوأسفار.الثالثالمَرنفيازدهرتوالتي

إلىيعودالأعدادتفسيرأنيبدوخاص.ناشرمنهماواحدلكل،مجتمعينكونهما

بقليل.هنهاقدهاًأقلهيالشَنيةسفرحقبةبيثماسفر،حقبةنفس

0187.فريدمانوضعهاالتيالنشرةحسبفقدنذكرها()1

المدرسة.أوالمعلمبيتسفر،الربأسفارهيباختصارالأسفار21(
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التلمود

ابن))أكِّيباوهومميزاًآخردكتوراًأنصللحأكدمجالأوااللأسفاراسحفرالنايحَرك

أط.مستوىأعلىإلىالمدرايقعلْمبدفعقام132.عامالرومانقتلهالذي"جوزيف

مدلولعلىيحتويلاالذيالمقدسللكمَابنصمنرسالةليسفهولهوبالنسبة

ممارسةأييبقىفلنا(ضفسير،فيطرلِقتهوبتطبيقتربكنا.تفسيراتهبراعةمحدد.

وُجدتفقد،بأخرىأوبطريقة.المكتوبالمَانونمعالمباشرةالصلةعنمجردةتقليدية

سلطتها.ورسختقاعدتهافيه

إنهعنهقيل.التصنيففيخبيراًالد!سَور،هذاالمفشَر،هذاكانذلك،علىعلاوة

راجعأنهالإدراكيمكنسطالحلمَات،منسلسلةفيالقديمللعهدأسفاراًأدخل

يمكنمنظماً.سجلاًمنهاوجعل،عصرهلغايهَالمتراكمةالشرعيةالمعطمِاتمنكثيراً

قبلهوُجدالذيالميشنامخططأعذَالذىِالمعماريللمهندسوالتحيةالشكرتقديم

أبدأ.النورالملمودرأىلماالنسسِطنن،الروادمنكواحدعملهولولا.الزمنهنبمرن

القديمالعهدأسفاردواسةفىِمسيطرأتأثرِاًومارسوا،خطاهعلىبعدهمنتلاميذهسار

الميشنانضرمسؤوليةعاتقهعلىأخذالذي))مئير((أهمهمومن.التاليةالأجيالطيلة

القوانين.تدوينفيكأساسالأميريهوداقبلهاوالتي

تماماًصحيحاًلسِ!هذامولودأ.يهوذا!انأكِّيبا((هات))عندماأنهالتلموديلاحظ

بهذهأرادالتلمودفإنشكوبدون53.1عامولديهوذالأن،الزمنيالترتيبناحيةمن

اأكيبا((بدأهما.اليهوديينوالتاريخالأدبفيالكبيرتينالشخصيتينيجمعأنالطريقة

البنَّاء.والاَخرالمهندسكانأحدهمالنقللِهوذا.أكمله

متنفذةلعائلةينتميغامايال((بن.))شمعونيدعىشهيرلدكتورابناًيهوذاكان

وإن،الرومانالنبلاءبعضومصادقهَ،اليونانيةتعلمشملت،تحرريةتربيةتلقى.وثرية

فياليهودمنأحدعليهاينازعهلاسلطةلهضمنا،الاجتماعيوموقعهالغلمفيتبحره

مهمة022و921عاصيبينوفاتهوحتىعمامأالخمسينحياتهفترةطيلةهارس.فلسطين

الطائفة.منرسمياًبهالمعترفالزعيمأي(،بطرك)أمير،Nasiنازي

التورا((اليهوديةالقديمالعهد"أسفارأجزاءتجميعفيكان،أنجزهالذيالكبيرالعمل

علىأيضاًوتدلكزَر،راجَعَ،بمعنى))شانا((الجذرمنمعغَشقالاسمهذاالميشنا.المسماة

المكتوبالنص))الميكرا((نقيضإنهابالتكرار.الذهنفىِيرشخالذيالشفهيالتعليم

لنقراءة.الخصص
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مدخله

القديمالعهدأسفارمقاب!الشعفهعِة،القدمِالعهدأسفارتصنمِففيإذنيجتهدفهو

وأنظامإعدادفييهوذانجخ.القديمالعهدلأسفارالأخيرةالخمسةللكتبالمكتوبة

التيالقواننِنتجميعاتسقطتبينما،وبابلفلسطينمدارسفياعتمدهقدكانقانون

فيوأضحتالخاصهَالعليادراساتهمفيللاستخداموالمعدَّةإفرادياًالحاخاميونجمعها

فيوالمناقشةللدرسالمقزَرةالنصوصكتبتوحيدتمَالطريقةوبهذه.النسيانعالم

المستقب!سه.

فيالتيتلكعنكلياًوالبعيدةالزهان،ذلكفيالمحليةالجبريةهيالميشنالغةإن

يونانيةتعابيرإليهاتسللتحيتَ،اللغويةبالقواعدالتزاماًأقلطُرلَاَباتباعهاالتوواة،

ولاتينية.

التعبيرلِبدوبحيث.الأدبيةالزخرفةمستبعدأالتعابير،فينادرةبأناقةتميَّزوقد

المعالج.الموضوعمعجداًمتناسباً

الميشناوضعقديهوداكانإذافيما،الوسطىالعصورمنذالتساؤلىبنايجدر

العلماءزالما.بقليلوفاتهبعداستمرالذىِالشفهيبالنقلأوكحابةبهالخاصة

تبدومكتوبلمَانونالأصليةالكتابةفكرةلكن.الاَنحتىالموضوعهذافييتناقشون

المَي)الأوامع،السداريمأجزاء،ستةفيجاهزةالميشنابدتوهكذاحالياً.المقبولة

تعدادهايبلغاليَالموسعهَالكتبأي))الماسيضتوت((منعددعلىمنهاكليشتمل

.فقراتإلىوالفصول،فصولإلىموسوعةكلتنقسمثئَمومنكتاباً.وستينثلاثة

فصلاً)1(.523عكدهاوبلغ

)((البذا))يمؤِوا-

الديني.بالطقسمتعلقةأنظمةبركات))بيراخوت((:-أ

الحقل.بزوايامتعلقةمثارهَمسائلزاوية))بيا((:-2

شخصمنمأخوذ..الحبوبحولمسائلمؤكدغير"دامَّاي":-3

للكهنة.العشرضريبةيدفعلمبأنهيُشك

)اليفي".منعها.الحمِواناتالبذار،تصالبخلإط:كيلايم-4

تابعأ.جزءاَيعتبروالذيالمساعدالعنوانالعددفيأدخلناإذافصلا524ًأو()1
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ا!ود

؟-سبتمِهَ:

:"هـهوتنير-؟

:معضروت-7

ء:-.
8-معسرلن!.

9-خالأَ:

ال!:رأو-01

يم:بيكور-(ا

الممرائيلبئىأض.أحسشيهَاإسعنةاحوتقانو!إسحاب!ا
ء-.

أناالتيالأوضدخلتمإذالهموقل

(للربسبتاًالأوضُفلتُسبِّتِمعطيكم

25،2(.)أحبار

أقال.بالرفعاطقدمةالأشياءحوا!لَاشونتقا.مات

تفاديمنيُحفظماأعطيتكقدإنيلهرون

حق!اأعطيتإسرائيلبنيأقداسجميع

إ،8)أعدادالدهر(.وسموبن!كلكصحة

.)8

أوأط.اللاويينلد!العشرنحريبةحوكقافونالعشّارون

فيعُشيركللهمجعلتفإنيلاويبنو

8)،)أعداد(خدمتهمعنميراثاإسرائيل

أوعشر.التثنيةسفرقاعدةعلىمبنيةأنظمةأضانياالعشر

فسنة(سنةالأوضأثنتهماؤوعكغلةجميع

(.15،22الاشتراعإتثنية

سفرحمسبللكهثهدمدَّمالعجنمنجزءعجن

للربتجعلونعجينكمأولىأمنالأعداد.

21(.15،)أعداد(أجيالكمهدىتقدمة

الأربعخلالالأشجارثمارحولقانونالختانعدم

الأوضدلخمأوإذازراعتها.منسنوات

يأغُرلتهفاصلوايُؤكلشجركلوغرستم

يُؤكللاأغلَفَلكميكونسنينثلاث.ثمره

.23(،91)أحبار!!(

للهيكل.تقديمهاالواجبالبواكيرالبواكير
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:شابّوث-ا

:ب!!شيرا-2

بيزاخيم:-3

شيكاليم:-4

يوما:-3

سوكَا:-6

ا:7-بيتز

i(-8هاشانا:لق

9-تعانيث:

ميجيلاَ:-01

:كاتانمويد-11

خاجيكا:-12

؟-مويلى

اس!بصَا

اندها!

الفصح

ضريبة

يوم

مظلة

السنةرأس

صيام

نةسطواأ

عيكصغير

عامةتضحية

مدلحه

السنة"من))الفصل

ا(صححبصَ.لوماسملاممنوع

سبتى:قانونفىمطروحةتقنيهَلمسألهَ-ت

السبت،يومتخطيهاعدماساجباللحدود

صلاحيتها.توسيعيمكنوكيف

اغصح.ابيومالمَقيدمراعاة

للخزينهَ.دفعهاالواجبالسنويةالضريبهَ

للكفارة.يوهيطقس

وقلإسراشلبنيأص.المطلاتعمِدمراعاهَ

الشهرهذاهنعشرالخامساليومفيلهم

)أحبار(للربأيامسبعةالمظالعيدالسابع

والممنوعالمسموحالعملتعظيم،توبةيوم

بالتعظيم.الاحتفالخلال

علىيدلالذيالعيدمراعاةالجديدةالسنةأو

.الجديدةالصنةبداية

عمومي.صوم

عيديومفىِأستيرلكتابالعلنيةالتلاوة

فيويُعيَّداالومانهذانيُذكرأوأن())فوربم

مدينةوكلإقليموكلىعشيرةوكلجيلكل

بينمنيُيطلانلاهذينفوويميوهيوأن

أعقابهم(هنذكرهُمايُنسخولااليهود

28(.9،)أستير

.والمظلاتالفصحأعيادخلالمتوسطةأيام

السنويةالأعيادأثناءأوخلالتقدمأضاحٍ

السنةفيهراتأثلاث.للحجالثلاثة
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فىالتلمو

:موثييبا-

:بوتكيمَو-2

اريم:نيد-3

نازصر:-4

5-سولَا:

6-جيتين:

إلهكالربأمامذُكرانكجميعيحضُرُ

الفطيرعيدفييختاوهالذيالموضخفي

ولاالمظالىعيدوفيالأسابيحعيدوفي

)تثنيةفاوغين،الربأهاميحضروا

.16(16،الإشتراع

النساءناشيم:-3

لصسالتيالأخزوجةمنالزواجفانونحولالسّلفهزواج

الزواجتمنعالقرابةمندرجاتهناكأولاد،لها

وليسأحدُهماماتثمهعاًأخوانأقامإذاأ

خاوجإلىالميتؤوجةتصرْفلاعَقِعثله

ويتخذقاعليهايدنجلُىهأخوٍبلأجنبىِلرجلىٍ

5(.25،أتنَنية،لأخيهعَقِباويقيملهؤوجة

.الزواجوعقدالمهرحولاتفاقاتالزواجوثائق

يمعلقفيماخاصةنلغيها،وكيفثعقدهاكيفالنذور

حلفأوللربنذواًنذووجلأيأبالنساء

بلقولَهيخل!فلاث!يئاًنفسهفألزمحلفأ

2(ء03،)أعدادفيه،هنخرجهابكليعمل

نذر.أمنيهَنذر

بنىِأصزأنية.بأنهايظنالتيبالمرأهَخاصبالزناالظن

ؤوجتهؤاغتوجلأيلهموقلٍىإسرائيلى

نسلهضاجعةوجلوضاجعهاخيانةفجانته

ول!تنخسهاواستتربعلهاعلىذلكوأخفي

-511،)أعدادتؤخذ،لموهيعليهاشاهد

12-13-)14.

اصأةوجلاخذإذاأالزواجتلغيقوانينالطلاق

أنكرهلعيبعندهتحظلمثمبعلألهاوصاو
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وشين:كيدّ-7

كائا:بابا-ا

متزيا:بابا-2

بوخر:ابابا-3

ساندهدرين:-4

ماكوث:-5

6-شيئوث:

:ويّوثذأ-7

:زاراأبودا-8

:آبوتبيركيه-9

:تيوهورا-01

خيم:زيبا-

:خوثمينا-2

إلىويدفعهطلاقكنابلهافليكعبعليها

3(.،241،2،)تثنية(بيتههنويصرفهايدها

.الزواجشَروطأوقوانين)تطهير(تقديس

()الخالفاتنيزيكين-4

بحقوإجحافبا!تلكاتأضرارالأولالباب

.الأشخاص

شراء.بيع،إيجأر،،عقاريملكالأوسطالباب

موروت.إرث،ثابتةعقاراتالأخيرالباب

جنالِات.القضائيةوالإجراءا!المحاكممحاكم

القتل.

الجرائمهيها.الكاذبلليمينعقوبات)الجلد(الضرب

بالضرببهاالعقوبةإنزاليمكنالتي

يالسوط.

العدالة.أهاموالقسم،الخاصاليمينالقسَئم

قراراتحولىالحاخاماتثمهاداتمجملشهادات

قديمة.سلطةذات

وثنية.وتقاليدطقوسالأدرثانعبادة

لدىالمفعكملةالحكملِجمعأخلاقيكتابالاَباءنصوص

تنَايملمأ.اهدرسة

رأيبعدقصددونصدفةالمرتكبةالخطيئةقرارات

الدينية.السلطاتعنصادرخاطئ

((سةهقدءش!ياأاشيماصد-5

فيبالتضحياتالممَعلقةالمنظوهةحولتضحيات

الهمِكل.

.والمشروباتالطحينمنتقدماتبالطحينالتضحية
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التلمود

6-خو(طهب:

:بيخوروث-4

خين:واأ-5

:تيمورا-6

:يثوثكير-7

ميلاّ:-8

ميد:تا-9

:وثميذ-01

كينّيم:-)ا

أ-كيليم:

أيامحوللَوان!!،الحيواناتذنجحعنمدنصةأشياء

اضمَضف.واالقطاعة

والحيوانللإنساناجكراالأطفالحولالبكرالولد

أولوكلَّللربوحمفاغكلأفاعزل

(للربالذصولكالتيللبهائمنتاج

(.1612،)خرو!

والأشياءا!لأشخاصالمقدرةالقيمةتقديرات

للهي!صل.الخصصة

المقدمةالحيواناتإبدالحولكتابإنابة

جيداًلايُغيِّرهولاييدلهألاللتضحية

ببهيمةبهيمةأبدلفإنبجيدوديئاًول!

قُكساً(.بهأُبكلتوماهيتكون

فإنلُ!دلىولاوديءأمأجيذيُفحصألا

لالربقدساًبهأبدلماهويكونأبدل

.33(-2701،)أحباريفك(

الالَتطاع.قوجبمستوجبةخطاياالختان

الهيكل.حرهةانتهاكتجاوز

الهيكل.فياليوميةللطقوسوصفمستمرةتقدمة

الهيكل.بناءفنحولأبعاد

كانَأوإنالعصافيرمنالتقدماتحولالطيورأعشاش

اليمامفمنللربمُحرقةالطيرمنقربانه

)أحبار،قربانهيكونَالحمامفراخمنأو

،1.)14

طاه!رة("أشياءتيهاووت-6

للاَنيةالطقسيوالتدنيصالوسخحولأوعية

فيشيءهنهاوقعِخزفيإناءأوكل
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:ثا!زهاأ-2

3-نيغاييم:

:بارا-4

:روثتيها-5

:هيكاوث-6

7-نيدَّا:

خشيرين:ما-8

بيم:زا-9

يام:تحِبول-15

يم:دايا-11

وكيزين:أ-12

عدخد

نجساًيكونداخلهفيمافكلوسطه

(.134،))أحبالرفاكسراوإياه

هيأهذهالجثثتسببهالذيالدنسحولخيهـ

فكلخيمةفيماتإنسانأيالشرعية

سبعةنجساًيكونفيهاماوكلدخلهامن

14(.،91أأعداد،أيام

)البرص(.الجذاممرضرتخصلَوانينالجروض!

الصهباء.العجلهَتخص!أنظمةبقرة

غيابحتىيبقىالذىِالدنمم!إلىتلميحالطهارة

يكخلهممايؤكلطعامكلأمنالشمس

يُشربمماشرإبوكلنجساًيكونالماء

412)أحبارنجسا(يكونإناءكلفي

)24.

للتنقيةالصهاريجاستعمالضرورةحولحمامات

الطقسية.

اللاويينلدىالموجودةالقوانينبخصوصالشهر،بالطمثنفاوةعدم

كانوجلىأيلهموقولاإسرائيلبنيأكفَما

2(.15،)أحبارنجس(فهوسيلانبجسده

هدئسة.سوائلتحضيرات

ذلك.عنالناجمالطهاوةعدمحولبالسيلانالمصابونالأئمخاص

للغسلخضعالذيالشخصحالةحولالبوهيالاستحمام

غيابقبلكاملةغيرطهارتهوالذي

الشمعمر.

وتنقيتهما.اليدينساخةحولالأيدي

للدنس.المسببةالثمارسويقاتسويقات
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ألتلمود

الميشنابعدصدوتالتيالمزيفةالكتب

علىللكتابةاتباعهايجعبوالتيالمنسوخةالمَواعدمجموعة:ناثاندراليآبوث-

أخرىلمسائلإضافةالكنيممى.فيالمستعملةالأسفارحوأشي

.المقدسبالكمَابمتعلقة

-!فوريةطريقه9َتلميحأأكثروبصورةالكبيرالمأتمرئاتي:-الِبل

والماَتم.الجنائزيةالعاداتحولأثظمة.أفراح:سيماخوت

والعذرية.العفةحول.خطيبةكالاّ:-

والسلوكالمحرمهالزلجا!حول.للسلوكالكبمرالكمابربّا:ارلحزدسرلخ-

الأخلاقى.

الصالح.السملوكلواعدأو،السلوكحولالصغيرالكتابزوتا:ارشِزدرريخ-

.السلامعنفقرةضمالوم:بيريك-

اليهودية.اعتناقتخصأسسالجدد.المتهودينحولجيريم:-

صامنالسامريينوعاداتممارساتحولالساهريون-كوثيم:

.اليهوديبالقانونمَملاقتها

العبرانيين.هنالعبيدحولالعبيد.أباديم:-

أتىالتيالأخيرةالثلاثةهع1851عامنشرفكتبأربعةإليهانضيفأنيجب

ذكرها.علىكيرشهايم

الشريعة.دورةسفرتورا:-

بيتكأبوابعقائدعلىأواكئبهاالبابعتبهَحولعلإهةميزوزا:-

6،9(.الاشتراع)تثنية،أبوابكوعلى

والتعاويذ.التمائمتيفيللين:-

إسرائلىبخيأمُر38(51،0)أعدادالثوبذبلعلىأهداب:تزيز!ط-

مدىثيابهمأذيالعلىأهداباًلهمليصنعوالهموقل

لمَ!منجْوني(.سلكَالذيلأهدابعلىويجعلواأجيالهم
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يحتويفهوألتكملة.بمعنى"التوسيفحا!إنهللميشنا.مشابهإلينادرصلآخرمؤلف

أنهاغيرللميشنا،عدةأوجههنوهوازيةهنتظم،بشكلهرتبةالقوانينهنجطةعلى

للشروحاتإضافةيهوذا؟كتابفيمنهأكثرموزعأسلوبها.إضافيةهوادعلىتحتوي

عنها.النظرغضقاعدةتتبعالميشنابينما،داعمةأخرىنصوصهناكأالتوسيفتا"على

منالعديدحددتقدتكنئم،الرسميةوالقوانين"التوسيفتا((التكملةهذهيينالعلاقة

تعزىحالياً،.معلقةالمسألةظلتبذلك،مختلفةهؤلفاتإلىبنسبهاالمتعلقةالمسائل

شكلهفىِالكتابأنمعو"إشعيا((،إرائا((،الثالثالمَرنمنحاخاميينإلىغالباًالنواة

الخامس.القرنإلىيعودالحالي

وهيدوالفىجيمارا-3

ذلككانلقد.الشريعةتثبيت!رحاصبنفسهيهوداكتابفإنالميشنا،باستعراض

ما.الشفهيةالقديمالعهدلأسفارإسيةالأم!وللمبادئللحاخاماتالحافزةللروحهخالفاً

الدراسة.تسهيلهومنهيُرادكان

دونمنالختلفة،للسلطاتمتناقضةآراءلإيراديهودادفعتالتيالأسبابانظروأ

يكونأنهنوبدلاًبه.القمِامأمكنهالذيالتوافقمندرجةلايالضرورةعندالإشارة

بأبحاثللقيامالفرصهيأت(القوانينأتدوينالقوننةهذهفإن،للأبحاثنهايةعمله

.جديدة

إليه.ماسهَالحاجةأضحتحيث،للنصوصجامعاًكتاباً،للمدارسالميشن!جلبت

لقد.وأعمقأكبربعداًتأخذ))الشريعهَ((بدأتحتىاس!عماله،أعلنإنما،كذلك

الأمرتطلب.كماوالمغزىوالمعنىالقيمةلإثباتكبيرةبعنايةبندكلفحصجرى

.للاستعمالالقابلةالعثاصرأوألموادمجمأكتابهمنالمؤلفيستقيكيكبيراًجهداً

يمكنلاالمَيالشرعيةوالاَراءفكارالأمنوشفهياًالكتيركتابياًنقلواقدالدكاترةكان

قولكلعلىخمارجيئ(هوأها"باراتيا((اسمأُطلقلقد"الميشنا(()1(.داخلنجدهاأن

)؟لآا.ماندلِلثزوكرم.سنضرهَهيالسلطةذاتالنشرة)1(
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0التلمود

برفعبادئةالميعنَشا،هنسقرةحولتدورالمناقسعاتحصا!طماوغالبأجانباً.متروكمأثور

المع!برة،ا(ضرلِعةإزاءهختلفاًمولحفاًتعتمدوكأنهابدتحيث))باراتيا"،خارجيهوها

الرأيين.فيالتناسقأجلمنالفائعَةالمهارا!منكثيراًتقدموكاتَ

معرفةاكتسابعلى.قرون،عدةمدىعلىالخاصةاليهوددراساتحرصتوقد

بكلمةإليهاأشير،التعليقاتهذهفشيئأ.شيئاًفولحهاتكدَّسح!التيوالتعليمَاتالميشنا

يشرحونهاالذينعلىوأطلقالميشنا.تكمللأنهاالتكملهَ(أو)الإضافة(())جيمارا

الحاخامات"تانّايم((،عنالشك!بهذامتميزة(،مفسرون)خطباء،))آهووايم"لقب

الدراسةهذهفيهاتابعتالتيالرئيسعيةالمدارسأهاكنأماالميشنا.لظهورالسابقون

بومبيديثاسورا،نهاريا،ثمومن.فلسطينفيوأوشاطبرياسيفوريس،،قيصرية:هي

بابل.فىِ

كانعندها،الخاصلصالحهاأبحاثهاتتابعكانت،المدارسهذهمنواحدةكل.

تقرلمجطمنجزءاًأوجدوافقد،البلدانهذهعبريتجولونالحاخاميينمنالعديد

طبرياأكاديميةرئيسفلسطينفينابَّاخا"بن))جوخانانالدكمَوروكانالنظر..وجهات

قاتالمَيالنمَاضماتحولالتقاريرجمعفْيشرعهنأولفهوووضوحاً.تميزاًالأكثر

الفلسطينية.المدارسفيالميشنابها

لأن،إليهيُعزىأنيمكنلافلسطينتلمودتركيبفإن،عادةذلكنفترضأننارغم

يكونوبذلك.جيلهبعدأجيالثلاثةعلىالموزعةللسلطاتمرجعاًاعتمدالكتابهذا

الكتاباسخذأنإلى،مساهماتهمو!دَّمواالاَخرونعليهجاءالذيالأساسوضعقد

مكملتهاإليها!مافاًالميشناإنها.الرابعالقرنمنالأخيرةالسنواتفىِنهالنهائيالشكل

العهدأسفار)تلمودتورا((د"التلمودواختصاراًأدراسة(،التلمودتشكلالتيالجيمارا

(.القديم

التيوالحواشيالميعتشانصعلىالفلبمطينيالتلموديشتمل،المطافنهالِةفي

فيواحدآنفييجريكانمشابهعملالبلد.هذاأكاديممِاتفيالموضوعكانت

فيدينهمأتباعمنأفضلوضعوفيعدداَأكثركانخ!هناكاليهوديةفالطائفة.بابل

وفىِ.العاليالعالميالتوسعذويالرجالوجذتجاأنتجتفقد،لذلكإضافهَفلسطإن؟

يبدوالتمييزهذاوتفولَا.عمقاًأكنرالمدارسهذهفيالتعليمكان،الأحوالجميع

هذا427(-)352"آشي((الحاخامبدأباسمها.لهالمدينة"الجيمارا((تجميعفيواضحاً
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مدخك

))وابينا((أكملهوقد.وفاتهعنديكتملأندونوتركهسنهَ،ثلاثينسهمكرسأا(سمل،

4.و9عامكلياً

فيموجودةلالطعكاتَأنهامعاضلمودلن،امنأيفى))الجممارا((تكتماا ..--َ!سم

اضلمودافي))الجيمارا"شضمن.الآنمنهانجلتالتيالميشناكتبوٍالمؤ(غاتبعض

))الجيمارا((لكن.وثلاثينمعبعةًالبابليالتلمودوفيبحثاً،وثلاثينتسعةالفلسطيني

.الأخرىمنمراتبسبعأوسعتعدالبابلية

فيالحاليوضعهمافيالتلمودينمنالكاملهَالأولىالنسخةبومبرغ(())دافيدنشر

1523عاميبينوالفلسطيني1523،-0152أعوامبينالبابليالتلمودنسخة.البندين

ودام.اللاحقةالنشراتجميعفىِعملياًالصفحاتترقيمحفظوجرى1524.و

وعلى،عمودينوعلىحافَمية،أوتفسيردونالفلسطينيالتلمودبطباعة"بومبرغ((

صفحة،كلوسط))الجيمارا((هنجزءأفيقدمالبابلىِ،التلمودأما.الورقةوجهي

أفضلبشكلالمعروف"اسحقبن.))سليمانتفسيرالجانبيينالعمودينفيبهويحيط

باسمالمعروفيناللاحقينللمفسرينهلاحظاتمع،5011(-)0401))راشي((اسمتحت

.(1توسافيست)

لهجتينيمثلانفهماأباللغة(؟التعبيربطريقهَأيضاًبعضهماعنالتلمودانيختلف

القريبة،الغربيةالاَراميةباللغةمكتوبةالفلسطينية"الجيمارا((.الاَراميةاللغةمنعاميتين

الماندية.العاميةمنلغوياًوالقريبة،الشرقيةالاَراميهَمن

النظريمكنلاأنهثقة،بكلالقوليمكنالتلمود،لتاريخإجماليبشكلنظرناإذا

هنموادهيستقىِداموما.عليهتنطبقلاللأدبالعاديةفالمعايير.أدبيكعملإليه

كومهَسوىيختللالكنهمتكاهل،كجمعهأخوذاًمنظمةقاعدةعلىلمحشىفهوالميشنا،

دونيعكممىللمداوس،الصحيحةالطرقنشرإعادةوإن.المتنافرةالموادهنجملةتحوي

كلمِاًبالابتعادلأنفسهموالمعلمونالتلاهذةسمحفمَد.مناقشتهيمكنعماكليأالابتعاد

يمكنموضوعأيإلىرغبتهمحعسبولطزَقوا،المدروسةالنقطةعنمناقشتهيمكنعما

القضائيهَالمفاهيمبعضحولدقيقنقاشَكلفيالتعبعلىالتمويهأجلوهن،تخيله

كانوا،المشتركبنائهمأجلهنعمقاً.أقللأمورتجريكاسطالمناقشةفإن،الصعبة

طحرف:بالأحرفإليهاأشرناالتي،الفلسطينيالتلمودفيالإشاراتوضعتذلكأجلمن)1(

الشاهد.اسمأماميُوضع
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ا!ود

تاريخ،فيها:مخزنأكانامعشوائيبشكلساكبين،لذاكرتهمالعنانيطلقون

.!يصدرشىِءوكلحمِوان،علم،نباتعلمفلك،طب،فولكلور،،أسطورة

فيتبادلهايجريسطحيةأكئرأحادلمجطقيامفيبل.فكريهَ،هجمةذلكفيليس

التلمود.صفحاتفينشطةحرهَ،شَبتتص!آخر،هكانفيأوالأكاديميات

.الحياةمعمستمراتصالعلىتبقىفإنها،الحاخاماتيريدوكماإالشريعة((كذلك

اسصنَناءدونجصدية،حياة،أخلاقدين،:البشريللكائنالكاملبالوجودتهتم

لاالوه!،ذلكهنذصلاحمحها.عنلخرجلاالإنسانلخصهاكلبحمِحتالخرافاف،

علىكانوافقدالشرعيهَ.المسائلعلىمناقشاتهمقصريمكنهم،المعلموندرلاالتلاميذ

إلىهعهميدخل،امرأةأمرجلفرد،أييقولههاالشععب؟أفرادمعوشقةعلا!ة

التلمود.وسطمكانهويجد،المدرسة

اسميتحتمعروفتينكبيرتينكمتنِنفييمَوؤعأنجداً،المتنوع.ْلمحتواهيمكن

الحياهَفياتباعهالواجمماالمسارإلىوتشير"المساري!،تعنيالأولىو"هاغادا"0هالاخالمأ9

أتورا".لمبادئوفقاً

هي!الهالاخا!.الشرعقضاياتعالجانو)الجيمارا!إالميشنا!أنذلكمنلِفهم

التيوللنظريةالعلماءهنالغديدةالأجيالإلىفيهالفضليعودالذيالمنطقيالتطور

)الطائفة(بكاملهالمجتمعجهزتفقد.إسرائيلضمدبخلاصأجلمنأعزرا!صاغها

الحفاظ:الهدفلهذايصتجيحبللعملخاصدليلأوبقانونإفرادلِاًفيهعضووكل

فييهوديلكلالحياةأرالوجودأالهالاخا!صاغتكماحياً.اليهوديالضميرعلى

حمَيقياًكاسراًخُلقلمَد.إلهههعخاشعاًبهايسيربطريقةخطاهوخهتهعين.قالب

لمحاغراقهتهددكاشطالتيالخارجيةالتأثمِراتهنمُحرراً،بالأمانالفرديشعرللأهواج،

الأصيل.الإثنيتكوينهروابطمنواقتلاجمه

"الهالاخاأهذا.يومناحتىالقرونعبروإمكاناتها،الحافظةقوتهافاعليةظهرتلقد

دائماً،بهوسيعيشالماضيفيكيهودياليهوديعايقوبواسطتهعليهالذيالنظامهي

طيلةالحفاظمنأقليةتمكنتكيفوهو:فردأيلمَساؤلاتالنهائيإلجوابتقدمإنها

وسطها.تعيشالتيأوبهاالمحيطةالأغلبيةفيالاندماجدونالنوعيةلسماتهاالمدةهذه

منظومةباعتبارهانخطئللتلمود،الأخرىالعناصرعن"الهالاخا"عزلالخطأمن

وجهتأنهاالانتقاداتهذهعلىيؤخذ،روحيمحتوىأيهنمجردةجافةشرعوية
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مابدقةالحاخاهيالأدبحولالحديثةالدراساتمؤلفيأحدكتب.رتيبةبصورةإليها

هنالهدفوأن،معلمينأومدزبينشيءكلىقبلوالحاخاهاتالفزيسيونكانيلي:

كانوا.والإنساناللهخدمةفيالصالحةبالأعمالوالقيام،العمليالذينكانتعليمهم

حس!البشر:بينوالوحدةالسلاموتطؤرتساهمالتيالعواهلتقويةفييجتهدون

الخ...الصبر،،الرحمة،الروحخفة،الأخويالحب،الاستقامة،الحقيقة،العدالة

هيتلكجيل.إ*لرجلإًلشعبهمالأخلاقيبالمستوىالارتقاءواحدةوبكلمة

مواقفها.فيالصلابةمنعلإالاوحافظوااالهالاخا((،أساسهاعلىطوَّروااقيالمبادئ

فيتندرجبعبالراتالصحيحالسلوكمعالمترسم،أخلاقيةلثقافةطريقةمنهاجعلوالقد

التقدمفياستمراريتهامعالحصور،عبرالمَناقضعنبعيداًوروحيتهاأخلاقيتها،

والصمو.

التعليمتشويهدونللتلموب،الاَخرالرئيسيالعنصرعنإالهالاخا"فصلنستطيع

"الهاغَادا".وهىِالحاخامي

بالتفاصيلدر!فكرونيتأهلونالذيننفسها،الدكاترةبوظيفةتقوماالهاغادا"كاشط

أنفسهمللتلاميذبخطإلىجنباًالأخرىمعالواحدةتُقدمكاشطاللهالاخا!.التقنية

.التلموديللبناءالمتجاورةاللبناتتشكيلفيدَخاونةنفسها؟المدارسوفي

منالمجردالحاخاميالأدبفيوالفصولالمقاطعإلىإذن)الروايهَ("الهاغَّادا"تشير

عإلمهومالبقةبطريقةلتفهمنا"الهالاخا"فيمئيلانهاأهميتهاتعادل.شرعيةصفهَأي

)الهالاخاأطوروها.الذينالدكاترةمنالكاملةالأجيالبحبهقروناَالتفكير،

واحدةأنلوواحد.وهدفهما،واحدةجذورهمابخا،إلىجنباًتعملانو"الهاغَادا!

.للأخرىبالنسبةهخالفاًيكونلنالأمرفإن،الالهيةالحياةطريقةتُظهر

بواسطتهالأنك"الهاغَادا"،ادرس؟"فيكونكنللعالمقالْمنبمعرفةترغبهل9

بدروبه.تتمسكوسوف"الممجد"،الوحيدالقدوسلمعرفةستصل

العهدأسفار))تورا((مننصاستخلاصفيجهودهميبذلونكالحاخاهاتالجميع

بكلام،أخلاقيأهرأوتعليمدعمبهيحاولونكانواشرعيقرارعلىبالموافقةالقديم

المقدسالكتابمنبمرجعالمتبوعةالصيغةإنهاقيل(())كما.نفسهالمصدرمنمأخوذ

الاخمَلافملاحظةهوالمهمأنبيد))الهاغَّادية((.لشرحكمدخلعادةيسعَخدمالذي

وألمحالغائهتمَمولمإطاكأ،،الواصطالاجباريالقانون))الهالاخا"ظلتوبينما.الحقيقي
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التلمود

يعبرماسوىآخر،شيءأيشرحتحاوللم))الهاغَّادا((فإنهخولة،سلصهَأيتعديله

الجماعةنظروجهةمنمُخضعهَسلطةأياسهتعطِولملمؤلفها.الشخصيالرأىِعنه

عناصرها.منواحدبأيبرضَتها

بينالعلاهَا!يهوديعالمبهاحدَّدالتيالواضحةالعباراتبعضإليكم

المنظمةالحريةهيوالهاغاداالمتجسد،القانونهي))الهالاخاو))الهاغَادا((:))الهالاخا"،

والأهمية؟القانونسلطةصلابةالهالاخاتمثل".الأخلاقيةلبصمهَالحاهلالقانونمن

بالحسأخلاقيةوأوامرعام،برأيالهاغَّاداتوضحهماوقانوننظريهَ،للنظريةالمطلقة

)الحدثحط(المعاصرالشرح،الشفهيللتقليدإصافةالأنظمة))الهالاخا((تجمع.المشترك

فلسطينمدرسةفيالجاريةالمناقشاتخلالتوقفدونالمثُرىالمكتوبللقانون

منانطلاقاًالهاغادافىِويرونالهلاخية.للأوامرنهائيةصيخإلىللتوصلوبابل

الأفكارالرموز،القصائد،الأساطير،الروايا!،بمساعدةالشرحفيا،لمَوراتيالنص

دونالأسمىالقانونهيالتوراةتكنلملهابالنسبة.التاريخيةوالذيهرياتالواعظة

نألدرجةالرائعبساطهاالهاغَّاداعليهتنشر((الذهبمن"مسماراًبل،استئناف

ومن.الخاتمة،الموضوع،اللازمالمدخلللتلمود،السمعريللشرحيقدمالتوراتيالنص

علىالقادرهَالعلياالبنية،التوراتيالقانونقاعدةعلىتشيِّدأنللهالاخالِعودثم

التىِالشَرور،أوالخاطركاذتمهما،إذعاندونالدهروصروفغزواتهقاومة

تقع.المستقبللأجيالبالنسبهَالمطبقللقانونالمنطمَيةالنمَائحلاستنتاجلهاتتعرض

والتثمَيف،بالتشجيع،بالإشادة،بالتعزيةالعليا،الاخلاقيةالمهمةإذنالهاغاداعلى

المطالبةوعليها،المنفىفىِالروحيبالركودومهددةالاَلام،لأسوأمعرضةلأهة

الحاضر،الزمنفيحتىالبؤسوأنتألقأ،أقلمستقبلاًتجسِّدالتيالماضيبأهجاد

مقارنةفين!سَندكناإذا.التوراةرسممَهالذيالإلهيالخططفيمكانهسيحل

لاَخريضحيأنيهوديكلعلىفإن،إسرائيللقلعةوالمتاريسبلأسوارالهالاخا

العطورتمنحهابالزهور،هحاطة))حديقهَتشبهفهىِالهاغاداأهادمه،هنقطرة

".الهيكلأسواروتحميهاالغرسط،السحر،والألوان

لسماعالكنيسفىِالاجتماععلىاليهوداعتاد،بابلإلىالنفيعصرمنذأنهذكرنا

ودون،التلموديةالحمَبةكاهلوعبر.للتوراةالأخيرةالخمسةالكتبوشرحقراءة

الرغبةالناسلدىيكنلم.للعبادةومكاناًمدرسةالكنيسكانسيليها،هاعنالحدش!
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مدخك

المعليمهنحاحاتهمتأمينمهمةللكنيسويعودا(!الاخي؟للجدلالمطلوبةوالقدرة

الخصص!الخُطبتقامكانت،السبتيومظهربعدالخصوصوجهوعلى.الديني

المقؤهةالعظاتكذلكوالأخلاهَي.والروحيالثقافيالاكتفاءالحضوولإعطاء

مضطهدةلطائفةوالأملالسمجاعةإعطاءعلىالقادرةوالإرشادات،الشائعةللأخطاء

،للكونالكبيرالصانعاللهبَحمعالتيالعلاهَاتوشرحفيها،العيشىإرادةوترسيخ

واسعهَمحالا!للتفكيرفاتحينالمقدسهَ،للنصوصبارعلَوضيحهعبخالقهوالإنسان

.العقولوتنويرللتنَمَيف،الكنيسفىِالمقذَمالغذاءهوذلك،معروفةغير

للمبشريمكنلاالتنَقيف،منالقدربهذاواسعهدفلبلوغأنهبسهولةيُفهم

المبشريكنولم.للتوراةسطحياًتفسيراًشرطولاقيدبلالمستمعيهشِقلبأنالإكتفاء

العوصليمكنهماكلعنللكشفبلللاَلِة،المباشرالمعنىوتعليملفهممتعطشاً

الأحرفعليهدئَتماوهوللتفسير،طرقأربعتستخدمكاتَمنه.للاستنباط

حرفعِأ؟تفسيراً)بسيطة("بيشات"كاشط".فردوس"جنة،)باردس(:كلمةفيالصامتة

سود-(،واعظ)تفسيرح"حكا!ح"دمهـراش-مجازياً؟شرحاَ(،للميحٍ"رميز-

Sodّالاحتياطاتلِجمعونالخطباءكان،الطرقهذهوبمساعدةسويا.تعليماً)سع

"الهاغَّادا((.إغناءفيساهمتالتيالأف!رمنالكبيرة

للتعليمغنياًمصدرأالكنيسكان،المدارسعنمستقلةبصورةأنهذلك،هنينتج

الضرورلِةالموادكافةعلىالحصوليفيالرغبةظهرتالزهن،هرووومع"الهاغادي((.

الخصوصيتين.والدراسةللقراءة

اسمعليهأطلقالحاخاميالأدبمنفرعأنشئ،الحاجةلهذهوللاستجابة

الذي(،الكبيرة)المدارمماربَّا(("ميدراشفهوأهميهَالأكثرالميدرا!قأما))هيدراضبيم"،

للتوراةالأخيرةالخمسةالكتبعلىالهاغادِّية"))الجميارامننوعشكليكتسي

سفر،المراثي(،الندامة)فعلروتالإنشافى،نشيد؟الخمس(الورقالفائفوالمجلاث

وكاتَ.الكنيسلاحتفالاتالسنولِةالدورهَخلاليُقرأكانوإستير.الجاهعهَ،

الموادأنغير،والسابعالخامصالقرننِبينتمتد،متنوعةتواريخهنمجموعةالميدراشيم

التلمودية.الفترةمعظمهاتخصالطريقةبهذهالمجموعة

للأسفارتنخوها"))المدرايق))الهاغَّادي((الأدبفيتقدملمانضيفأنصط

القرننهايةفىِ))تنخوما((الفلسطينيالحاخاموضعهالذي.التوراةهنالأخيرةالخمسة
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التلمود

طوفي.بزمنذ(!ثبعدإلاالحانيشكلهيأخذلموالذي،الرابع

arab))ورولفى"فىكتابويليه- Kأيامالملقاهَالخاصةالدروسويتضمنكاهانا(())راب

المزاهير"."ميدراش:كتابثم؟السادسالمَرنمنمؤلفوهو،السبت

إنناالتلمود.عقائدالمقبلهَالصفحاتفيبموجبهاسنشرحانتيالمصادرهيتلك

التكوينيةالفترةخلالاليهودعاشهاالتيالأفكارلمجملالصحيحالانعكاسفيهانجد

وتوزعتطوروبقوةتثبتفترةوهيالخامص،القرنإلى.مقالثالثالمَرنهنالمممَدة

هذا.يومناحتىاليهوديةالديانةوسطوالنبولِةالموسوية

)المراجع(:بيبلوغرافيةلمحة

سوفجداً.واسععدة،أوجهمنوالمدروسالتلمود،درأسةمنالمولودالأدب

واسعةمراجعوسنجد.للقارئالهامةوالفرنسيةالإنكليزيةالمؤلفاتأهميليفيمانورد

،3191عامللإنكليزيةالمترجمالخاممم!،الجزءالتلمود،إلىمدخلسرَاك((9كتابفي

اوالمدواشى.التلمودإلىهدخل:عنوانتحصَ

مقدطف:-أ

الدينفىموسوعاتوهن،البريطانيةالموسوعةومناليهوديةالموسوعةمنمقالات-

.التوراةلمعجمإضافةوالتقاليد

أعمال،9188عام18رقمعدداليهوديةالدراساتأمجلةالتلمودمستتر:دار-

"التلمود(.:بضوانللإنكليزيةوالمترجمةومحاضرات

.1874عامالمَديم(الأدب)هنالتلمودفيمقالة:دوتشي.-

(.الأصليالنصلدراسة)مفيد-5291التلمود،إلىهدخلميلزينر:-

فيواليهوديالحاخاميالأدبعنقصيرةلمحة:بوكسهـ.و!.أو!شرلي،و.-

0291.،الوسيطالعصر

0391.أوا!،جزء،اليهوديالأدبتاريخ:واكسمان.م-

.2391التلمود،:وراتَد.-
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مدخك

ب-ضجما!

بالفرنعممية:،إ؟

المجلدمنالثانيالجزء،الثانيالمجلد9188-1878باريس،القدستلمود:ضرابمْ.-

.0918الأول

1876.باريصالتلمود،فىِالإجراميالتشريعرابينويز:مح.ج.-

أيضأ،مجلداتخمسة1877بارلِسللتلمودالمدنياْلتشريع:نفسهالمؤلف-

دراسية.ترجمة،المؤلفينلهذين

كابالإنكليزية:

بهذهأمور(يثثنه:مجلداتعضَرفى-2091البابليالتلمودرودكنسون:ل.م.-

الطريقة:

الشعب،ملكفهي.الوجوهجميعمندهيقةغير)"(دالمزعوهةالإنكليريةالترجمة

كأمل.بشكلمنهامجموعاقهثلاثتُرجمت،متينةدراسةتمتللاذلكومع

.Berakhot"صهن:أ.-

.Taanithهالتر:هـ.-

.Chagigahمشرين:و.آ.-

وويخية:أخلاقيةداإسأت-/لينتعنا-محعببر

1291.الحاخاميالأدبفيللهالعظمهَآبلسن:-ج-

2491.عامجوو1791،جىا،والإنجيلالفويسيينفيدواساتأبراهاهس:آ.-

دوشلر:آ.-

2291.،فلسطينفياليهوديالتدينأنماط5

;2891.والتفكيرالخطيئةفىِدراسات5

هيرفورد:.ر.ت-

.1291منهجها،أهدافها،:الفرلِسية5

2491.الفريسيون5
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اقد،د

2891.الجديد،العهدفياليهوديه5َ

.1091،مجلداناصِهوديهَ،االأخلاقس:لازار5

ماروهورستاين:آ.-

.0291الحاخامى،الأدبفىالفضائلعمَيدة5

الله.ورموزأسماء:الأوا!القسم،،اللهتجاهالمَديمهَالحاخاميةالعقيدة5

الحاخاهيالأدب:اضَالثاالفصل-3291،بعدهوماالمَدمالعهدفوسفيور:تَ.ح-

0391.الإنجمِل،ؤدعالعم

أحدهما.2791،مجلدان.للمسيحيةالأولىالقرونلحياليهوديةمور:ف.ح.-

جيداً.موثقوحياديمتقِشرح،بالملاحظاتيختص

.2091والخطئة،اليهوديةالعقمِدةفيدواسةبورتر:ث.ف.-

هام.مؤلف-9091الحاخاهي،اللاهوتأوجهبعضشيشتر:-

هام.كمَاب-1845فلسطين:مونكس.-

مجلدا!.خمسة1867ورسالتها،عقيدتهاأركان،اليهوديةديل:آ..ميتيل-

ية.اليهوفىغاليا:غروسهـ.

حقوقعهَ:وو/سات-/ليثعنا-كتبد

7918.،الطلاقفىِاليهودىِالقانون:آراميو.د.-

0188.اليهود،لدىالإجراميالمَانونبئىِ:ب.ب.-

.1918الحَلمود،فىِالجرهيالقضماء:مندلسنس.-

ميلنِرينر:م.-

1884.،والطلاقالزواجفياليهودىِالقانون5

1091.،للإرثالحاخاميالقانون5

1868.عازر(،ابن1الحاخامقانونأونظامشارلفمِل:سنترِاد-

2918.،العبريينمَدماءعندالعبودية:آندريهت.-
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هلى!ك

عامة:!وعات

1391.اجهودي،االعَصوف:أبلسونج.-

11981اغديمهَ،االيهوديةوالأمثالالحكم:كوهنآ.-

6091.،الحياةوفناليهوديةديليتزش:.ف-

2791.،الحاخاماتعندوالتقاليدالحكم:فيلدمانآ.-

3191.ا(غلك،وعلومالحاخاميةالرياضيات:فيلدمانم.يو.-

لاحقة.مجلدات3منها6918،مجلدات4اليهود،أساطيركونزبرد:ل.-

2491.التلمود،تعليمطريقةغولانز:هـ.-

8.291مبلمدات3:إسرائيليةوأساطيرخرافاْت:رابوبورتس.آ.-

8891والثانية6913،عامالأولىالسلسلةالهوديهَ،فيدراساتفَموشتر:س.-

2491.الثلاثوالسلاسل

الحاخاميةوالمصادرالتلمودصطفلسطينوجغرافيةتاريخفيدراسهَدورنبورغ:ج.-

1867.(أدريانحتىسيروس)منذ.الأخرى

1868.التلمود،جغرافيةنوبويرد:د.آ.-

2.188عام(الدينيةالعلومموسوعة)فيالتلموددرنبوغ:ج.-

(.!تكتمللمنشراتشكل)علىا129اليهودىِ،الطقسنيفياسكي:آ.مة-

3191.اليهودلِة،ويل:جوليان-

المقالاتمنالعديدتحوي0188عاممنذظهرتالتياليهوديةالدراساتمجلة-

المفيدهَ.
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ا!هـ!

اللّهعقيدة
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القهمخيدة

ا-ا!جود

حجةبأيةيسمحولاإنكارها.يمكنلامسفَمةاللهوجودأنالحاخاهيالأدبيرى

استعمالوتجنب،الثالثةالوصيةمعوبالتوافىَموجود.إلههناكأن،اليهوديلإقناع

كلمهَباستمرارفيهاتتكررعدةتسمياتاعتمدتفقد،للمقدسهدنَساسم

حتميوجود،اللهبوجودنفسهعنالإيمانيُعئرهكذا.العالمأوجدالذي))الخالق"،

.الكوننشوءمنذبههُعترف

بينجرىحوارأولفيالمدراشيةالروايةفيبدلحةالفكرةهذهشُرحتوقد

أصغيكىِإلهكمهو"هنالأخير:سألهماعندهامصر.فرعونمعو"هارون"))موسى((

؟((.صوتهإلى

حتىوسيبقى،العالمخلققبلموجودإلهنا.وسلطةبقوةملىِء"الكونأجابا:

السماواتأسسحدَّدمنهو.الحياةروحفيكونفخصَنَعَكمنهو.العالمنهالِة

النار،قوسهويفئتها،الصخوريفجِّر،الجباليُقالع،المستعرةالنارصوتهيمزق.والأرض

والهضابالجبالخلق.البرقسيفه،السحابدرعه،شعلةرمحهألسنتها،وسهامه

،الأمأحشاءفيالجنينيضعالزوع،ويُنبتوالندىالمطر،يُسقط.بالعشبوكساهما

(.145R،الخروجأسفر((0للحياةليخرجالروحفيهينفخ

وجودإبراهيماكتشَفبموجبهالذيالتقليدفينجده،اللهعنالطبيعىِالكشف

لهذاروايتانلدينا.الأولالسببإلىالاسضدلالطريقعنبالرجوع،الله

:الاكتشاف

الملكإلىوالدهقاده،الأوثانعبادةضدإبراهيمثارعندماأنه،الأولىص!

مجموعةإليكمالنار.بعبادةفعليكالصوو،بعبادةترغبلمإذامنهطلبالذينمرود،

النار((،يطفئالذيالماءنعبدأنعلينا))كان:إبراهيمأجابعندها:جرت،التيالأدلة

لِألَيالتيالغيومعبادةالحالةهذهفي"علينا:إبراهيمأجابالماء.اعبد:إذننمرود:قال

نعبدأنيجمبالحالةهذهفيقاثلاً:إبراهيماحمَجَّ.الغيوماعبدوانمرود:قالالماء.هنها

الحالةهذهفي:إبراهيمتابع.الريحاعبدواإذننمرود:قال.الغيومتبددالتيالريح
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لتلممفىا

سلسلهَوانتهت)حكوين(.اشيح)1(.يحملاونىِاالحيالكائ!نعبدأنيجب

الخالىَ.بوجودالمَبولإلىالالسَدلال

كانواالمنجمنِلأنبمَليل،ولادتهبعدمخبأظلًإبراهيمأدت:أخرىأسطورةتروىِ

فيوهوعليهاسهـتقضِإذامملكتهوسمِدمرسيولدطفلاًأننمرود،للملكأعلمواقد

يفكربدأمنه،خرجوعندما.مرضصَهمعكهففىِسنواتثلاثإبراهيمعاشالمهد.

منأناكعسمفحمى،والنجومالكواكبعبادةو!زَر،الكونخلىحولنفسهبمَرارهَ

ولاحظ،السماواتأنحاءفيالبهيمالليليضيءالذيالمَمرراقب.اللهكانبينها

وفي.الليلطوالالقمرعبدلقد!اللههوها:وصاحالسماء.فىِالنجوممواكب

نورهاأماميخبوالقمروضوء،الساطعةوأشعتهاالسحمسبزوغلاحظعندها،الصباح

بوجودإلاللكونوجودولاالسحمس،هننورهيستمدالقمر))إن:أعلن،ينطفئأنإلى

الأفق،وراءالشمستختفيالمساءفيالنهار.طيلهَالسممصعبدعندهاالسممس((.

للجميعأنأعلنعندها.والكواكبالنجومبصحبةالقمريعودأشعتها،قوهَوتزول

))الله")2(.هوواحداًسيداً

منانطلاقاًاللهعلىيحسَدلأنللإنسانيمكنفإنهآخر،حاخاهىِمقطعوحمسب

الله.وجودبعدهوآخرونإبراهيماكتشف،الطريقةوبتلك.الشخصيالروحيضميره

إنهالمعرفهَ.هذهأحديعلِّمهلمالممجد!الواحدالقدوسالذاتيةبقدوتهإبراهيمأدرك

القدّوسذاتهمن"أيوب"أدرك.إليهتوصلتالتيالأربعالبشريهَالكائناتهنواحد

منفيهأقواليحفظَجعلتُوقدأتخطَهالمشفتيهأووصية!يل:وكماالواحد،

القدوسذاتهتلقاءهناسمَوعبلِهوذا،ملكقزحياكذلك(.23،12ْ)أيوبووضي،

الشزَيَرذُلىَأنيعرفَأنإلىوعسلاًؤُبداًأ؟كلأنه:عنهكتبالممجد!الواحد

القدوسنفسهتلقاءمنأيضاًأدركمسيحوالملك(.715،)إشعياافيَويختاوَ

الممجد!الواحد

إوادلَه.طوعأزليأيبقىالذيالكونيللنظامبلفمَط،للكونخالقاًالإلهيكنلم

تنفسه.عند)1(

التيالفترةفيلكن.بالميدراشيةملحقةهجموعهَإنها(.)الميدراشَمنجزءعنمأخوذالنصهذا)2(

الَيإبراهيمرؤلِافيظهرفمَدالميدراثحية،والتصنيفاتالتلموديالعصرفيأىِالتلمود،فيهاغاب

.التلموديالعصرفيأىِالميلاديالأولللقرنتاريخهايعود
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الذمخيدة

المصتمرا(غعلالطبيعةعملُشيمثلىلَلقائياً.يستمرب!!،الماضيمنعملاًليسالخلىَ

يكفيبنعمته،للعالمالجددالقاده!!حاجاتبسدِّولَتكلفييقوم،الإلهيةللقدرة

ثلثيقضي.الأصناموعبدةالملاع!!بلفقط،والخيرينالصالحيناسِس،الخلقكل

الحية.الكائناتأضعفإلى،القويمنكله،للعالمالوجودعناصرتأم!تفيالنهاو

تحذموقعفيأنفسهميجدونالحاخاهاتكانالوثنينِن،مععلاقاتهموبخصوص

يُروىدائماً.حاضرلكنه،ئيمرغيرإله،يعبدونهكانواالذياللهوسلطةقوةلإثبات

أجابه،إلهكأرىأنأريدخانانيا((:))يشوعللحاخامقالآدريانالإمبراطورأن

فيالشمسينَبِّتأن!الحاخامرجاهالإمبراطور،ألخَوعندها.مستحيل:الحاخام

"تعترف:يشوعالحاخامعندهاصاحذلك،علىأقدرلاالإمبراطور:قالهكاثها،

ممواكبهنواحدةسوىليستالتىِالشمستأملعلىقادرغيرأنكبنفسك

!..((.سلطانكعلىاللهقدرةلتفوَّقكمالإمبراطورسيادةلِافتخيلالواحد،القدّوس

أحدقبلمنبهيُبشَرلمأنهنجهلنحن،اللهلوجودومؤكدنفيبمثابهَالإلحاد،يعتبر

فيهموالتلمودالتوراةيقصدونالذينأنغير.والتلموديةالتوراتيةالحقبةفترةفي

الحسابتقديمعلىمرغمينيكونوالمأنهملوكماملحد،بسلوكيقومونأناسالواقع

إلىمنسوبةموجود((غير"اللهالتوراهَ(())فيالكلماتهذه.الأياممنيومفيله

الموجودالإيمانو-سفضبلفقط،الخالقوجودينكرلافاسد،شخصإلىأي))نابال((،

الذي،الأبيقوريبالتلمودعلاقةعلىالشخصهذا.خالقهمبأفعالالناسأدنىعند

بأنهالملحد،الحاخاماتيعزف.الفاحشبسلوكه،للدينالأساسيالمبدأينفي9بدوره

ولا(التكوينأسفروالديانين((للدينونةوجود"لا:العالمفييصزحالذىِالشخص

الله.وجودبأهرجاهداًيهتم

هو))هنيوم:ذاتسألهالفلاسفةأحدأنطبريا،فيالمقيم))روبين((الحاخاميروي

-هذا؟كيف-((،خالقهوجودينفي))من:أجاب-؟((العالمفيجداًالمكروهالشخص

تشتهلا،جاركضدبالزورتشهدلا،تسرقلاتزن،لا،تقتللاوأهك،أباكأكرم

نأدونالقوانينهذهمنواحدةيرفضإنسانيوجدلاأنهترىبهذا:غيركمقتنى

ينكرلمإذامخالفتها،علىيجرؤأحدولابها(،أوصىالذيالإله)أيالأصليرفض

سرضَها.من

ذهني،تأكيدهنأكثراللهوجودكان،التلموديالتعليموححسبإذن،
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التلمود

واحد(وبإلهناالربإنإسرائيليااسمع1تلاوةإنأخلالاً.التزامأويفترض

ومساخ،صباحاًالمكرَّرةاليهوديةاصلاةامقجزءاًتشكلوالتي4(،6،استثنيةا)سفر

للنظامالخضوعأخرىوبعبالرة.السماوىِالملكبسلطانالقبول:الخضوعوالمحددة

الإلهي.

نيةالوحدا-2

واحد،شعخصوُجدالبدء))في.توحيديهوللهالحاخاهيالفهمأنالمؤكدمن

لوالواقعفي.هصعددهَسماويةلَدراتبوجودالادعاءالهراطقةمعهايتمكنلابصورهَ

منلأصبحالبدء،منذالوقتنفسفيوُجدتالبشريةالكائناتمنمجموعةأن

مختلفة.ألوهياتمنينحدرونالاَخرونفيما،اللهفعلمنبعضهمأنتأييدالممكن

نأالقولهنأحديتمكنلاكيألأول،اليومفيخلقشيءلاأنمتفقونالجميع

وجبريلالسماء،لَبةمنالجنوبيالجزءعلىنفوذهبسطلَدالملائكةرئعِسميخائيل

الربأنا.البطنمنوجابِلُكَأفاديك:الرثقالهكذالأنهالشمالىِ،الجزءعلى

24(.44،)إشعيا،بنفسيالأوضَوباسطُوحديالسمواتِناشرُالكلصانِعُ

الوحعِد".المولىهوإلهنا،،المولى،إسرائيل))أصغِ،الاَية:نضرحكيفانظروا

فيالأشياءمنواحدكلخلقتلقدأبنائي:لإسرائيلقالالممجد!الواحدالقدوس

والعالمالحاليالعالموجواء،آدموالقمر،الشمس،والأرضالسماءأزواجأ:الكون

.الكونهذافيواحدوحيدلكنيوالنار،الجنةالاَخر،

مضاددفاعيموقففيأنفسناوضعنالَدنحون،اللهلوحدانيةالتفخيمباستخدام

اللأخلاقية،بالحياةالحاخاما!شبَّههاالتيالأصنامعبادةالأولالتفكير.منلتيارين

))يرفعالأصنامعابد.واليونانالرومانعندالاَلهةتعددلهميسببهالذيالشعورنتيجة

بعبادةيبشر"من.أخلاقيوازعأيدونيعييشأنهأي((،اللهضريعةنيركاهلهعن

نإنفسها.الفكرةعنبوضوحالتعبيريتمهكذاالعشر((؟الوصاياعنيتخلالأصنام

النصفمخالفةإلىسيؤديالعشر،الوصايامنالأولالنصفعنالتخليأوالرفض

أهميتهفييعادلالأصنامعبادة"تحريم:التاليةالتأكيداتلَتضمنهماهذاأيضأ+الثاني
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اللهةمخلد

يعمليرفضهامنلأنشئيسيشَيءالأصنامعبادةإن.الأخرىا(ضوواوصاياجميع

((..كاملة))تورااديعرفأنهإسكما

الحاخاهاتيسمععندهاواضحأ،يبدوالمفهومهذافيالموجودالأخلاقىالمغزى

تعليماتجميعمخالفةعلىبالموتالتهديدمَحتشخصأُرغم"إذاأنه:وههـيقررون

الدهاء((.سفك،الفسق،الأصنامعبادةيخصماباستثناءلذلكالإذعانيمكثه)التورا(،

وجهفيالواحدالإلهفكرهَعنالدفاععلىالحاخاماتأُرغم،أخرىجهةمن

دعمنمَطةعنالعبريةالتوراةفييبحثونممانواالذين،الأولىالقرونفيالمسيحيين

التالىِ:هوالموضوعهذايعالجالذيالرئيسيالجزء.الأقدسبالثالوثالمتعلقةلعمَيدتهم

ا(ممون؟خلقتالتيالاَلهةعددها"سيملاي((:الحاخامالجماعاتإحدىسألت

الأولالأ؟معنفَعملْأوالاَن:كتبلأنه)القديمة(الخوالىِالأياملنسأل:أجاب

السماءأقصىهنالأوضعلىالإنسانالربخلقيومَمنذقبلكمنسلفتالتي

(.4،32)تثنيهَبختله(ذمعهلىأوالأهرالعظيمهذامثلجرىهلأقصاهاإلى

مفرد.فاعلعلىينطويوهذابالمفرد،لكنه،الجمعبصعِغهَفعلاًيكتبلم))الخلق((

والأوض،.السماواتاللهخلقالدءأفي(:1)التكوينا،فيمطئقنفسهالجواب

آرائهم،لتبريرالجماعاتبحضيستعملهنصاًتجدحيثماسيملاي((:))د.يقول

الإشمانأفض:المكتوبةالعباوةتعنيماذا:منهليطلبوايعودون.لجانبهالرفضستجد

"وخلقيق!!:لميلىِ:مااقرأوا:يجيب26(.1،)التكوينكع!اك(صووشما،على

،وكمثاله((صورتهعلىالإنسانالله"وخلقلكن:((،صورتهمعلىالإنسانالاَلهة

؟"ستجيببماذالنا،بالنسبة.قصبةبمسافةأبعدتهم"لقدتلاهذته:لهقالتفرقوا،عندها

الاَنمنآدم.منحواءخُلقتثم،الأرضترابمنآدماللهخلق:القولكزَر

إلىيأتىِأنيمكنلاالإنسانأنيعنيوهذاوكمنَالنا((،صووتنا))علىسيكونوصاعدأ

)الشيخنا(+الخالقدونمنهمواحطأيولا،الرجلدونالمرأهَولا،المرأةدونالوجود

المَدوس؟:،الأزليالاَلهةإلهالقادر،مكتوبهوهاتعني))ماذا:وسألوهعادوا

عصيانأوبتمزيركانإنسيعلمونوإسرائيليعلَمُهوإنهالقادوالإلههوالرب1

ثلاثلههناالعبري)النص22(،22،)يشوع،اليومهذافييُنخنافلاالربعلى

واحد(((.الثلاثةكأنيفهمونالمسيحيةبينما،الإلهعلىدلائل

قالالأقلياتلفرُّقبعد)القديس(((.لكن)العالِئم(،مكتوباً:"ليس:أجابهم
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فىلتلميا

إلهي،اسما(ضَلاثةالتعابير-أنت؟تجيبناوبماذاصصبهَ".مسافهَأبعدتُهم"لقدتلاهذته:

مهيب.قيصر،،باسيليوس:بألقابالملكإلىتشحيرمثلماتمامأ

أناأالواحد(:المَدوس)يقول:الدينيالجدلفيها!زحيثشرح،منهَطعهَاجكمإ

إلهيوجدلاعدايو))فيما،أخوةليليسيلأله(446،)إشعيايخري(إدولاالاَخو

سائرعناليهوديةتمئزالتيالعقيدةهيالواحدالإلهعبادةإنأولاد.ليليسلأنهآخر"

،الأصنامعبادةيرفض))منالتلمود:فيجاءوسد،الوقتذلكفيالموجودةالأديان

((.يهوديأنهيعني

التجرُّدية-3

لهايكونأنترفضأنهالوكما،التيالعقيدةفيبدقهَمثبتةاللهوحدانيةعقيدةإن

أعضاءوجودإليهتنسبالتيالتوراتيةالنصوصمنالعديدبخصوصجصدي.شكل

لهذهالتعابيربعضاستعارة))يمكن:الحاخاماتيمَولالبشَرية،الكائناتمثلجسدية

((.الفهمتسهيلقصدالخلوقات

نستقيأنيمكنا!ون،فىِالجسديغيراللهوجوداستيعابعلىوللمساعدة

القدوسكذلك.روحهفيجسديغيرشيءذاتهفيلهالبشريالكائنأنفيتشبيهاً

يبدوالتيالطريقةبثفسالجسد.الروحتملأكماكله،العالميملأفإنهالممجد،الواحد

نأوبما.طاهرةنقيةتبدوالروحكذلكنقياً،الممجدالممجد!الواحدالقدوسفيها

موجودةالروحلَكونكفلك،العالممركزفييسكنالممجدالممجد!الواحدالقدوس

الداخلية.الجسدحنايافي

وجودمكانيعرفأحدفلا،الروحوجودمكانيجهلواحدكلأنكماتمامأ،

يعرفونلاالممجد،العرشيحملونالذينأنفسهمالقديسون.الممجد!الواحدالقدوس

عظيموعدِصوتخلفيفسمعتُالروحوفعنيأثم:يكتبونهذاأجلمنهو؟أين

منأحدهمطلبأنلِحصلقد(.312،أحزقيامكاف،مناوبهجدُمماولثأن

شيئاً-أعرف)الا:يجيبالممجد؟الممجد!الواحدالقدوسيقيمأين"غاماليل((الحاخام
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للهاذغيد

أيننعرسواأندونيوممِاًالصلاةإ(جهوتوجهو-هو؟صطدعاءكملهذاتوجهونهل

آلافنَلاثهَمسافةعنهتفصلناواحدعنسألتمونيلقد"غامالييل((:الحاخامقالهو؟

كلب!توالمساشةا(سحابعهَ،السماءفياللهيسكننظرهموجهة)هنسنةوخمسمائة

الذيالشىِءيوجدأين:بدوريأسألكمدعوثيسنهَ(.خمسمائةحوالىسماء

))أجابووحكم.بهاعنيتنظريوجههَمنهو؟أينلي:قولوانهار؟ليليرافقكم

عنيعلمنيأنلأحديمكنلاذلك؟بعدوهاذا:الحاخامصرخذلك.أجهل((:الرجل

ثلاثةبعدعلىيوجدواحدعنتسألونيدائماً،يلازمكمهامشيءيشغلهالذيالمكان

إ.هنامنابتداءالألمحدامعلىسيراًونصفعامآلاف

وماأيديناتلمسهمابعبادةواضحبشكلنتصرف:الرجلقالالوضعهذاحول

لاأنهغير،أيديكمأعمالنتائجرؤيةيمكثكمنعم::الحاخامأجابهأعيننا.تشاهده

غيرلكنكم،أعمالكمررىالممجدالممجد!الواحدالقدوس!.أنفسكمرؤلِةيمكنكم

)المدرايتق(.رؤيتهعلىقادرين

المقاطعمنالكثيريحويالحاخاهيالأدبفإن،اللهتجرديةعلىالتشديدهذارغم

ويلف،كثيرةتمائميحملاللهإن:يقولون.القارئتدهشالتيوالمُعظِّمةللإلهالمجشمة

لدراسةيودِأساعاتثلاثيخصص،لنفسهالصلواتيوجِّه.للصلاةبوشاحجسده

بالأعماليقوموهوتظهره،مخلوقاتهترتكبهاالتيللأخطاءيأسف.والشريعةالقوانين

شخصياًيهتمبالتقدير.جديرةسمَكونوالتي،الأرضعلىالبشريالكاثنينفذهاالتي

لتبدوحواء!ذوا!طيجدلىلاَفىم،الشرعيالوالدبوظائفيباشرحواء،هنآفىمبزواج

ويدفنالمفجوعإن،معوتعاضدهتعاطفهعنيعبر،المرضىرزورزوجها.أمامجميلة

الموتى.

جسديإلهبوجوكمؤلفوهايؤمنلاص،النصرلهذهالمعطاةالتفسيراتبعض

الأمرفإنإشيشتر((قولوحسب.إليهينسبونهاالتيفعلاًالأعماليُنفِّذ)متجسد(

عاهة.الناسيفهمهاكيرموزهابكلمزايالاعطائهاوذلك،الألوهيةبتجسيدمتعلىَ

مبدأهواللهتقليد.والتماثلالتشابههذاأوصطالتقليد،عمَيدةأنالاحتمالا!أكثر

مثلمادشِيةبقواننِكلهاالحياةتنظم،الحاخاميةالآدابفيالبشريللسلوكلرئيسي

بهاالالتزامرؤيهَهـيدالتيللمبادئلنفسهمطيعاًاللهيُمثَّل:النتيجهَفيالأخلاقىِ،الضءلام

إسرائيل.في
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التلمَود

للمَدوسالمنسوبةالصفاتإنإضلمود.ْافيا!اواصحةصيعةإضظريةاهذهئخد

يعلمالبشريفالكائن.البشري(سلكائنالممنوحةتلكعنتختلفالممجد!ا(!احد

بالنسبةمختلفالأمرذلك.يمارسلاأنيمكنأنهغير،فعلهعليهمهاالاَخرين

بالتنفمِذ.إسرائيليأمرفإنهفعل،مهماالممجد!الواحدللقدوسر

محانحلىفيالموجود+4

فهوكجسمإليهفظرتنا.مكانكلفىِموجودالله،الماديةطبيعتهلعدمنظراً

شيء.أىِالفضاءيعنيلا،اللامتناهيفىِفهوللروحوبالنسبةالسماء؟فيمتمركز

غرفةفييتواجدأنيمكنلانوههغرفةفىِيكونعندمادنيوي؟بملكٍيتعلقالأمر))هل

كماوالسفليةالعلويةالفضاءاتيملأالممجد!الممجد!الواحدالقدوسلكنالحضور((

أيضاً:الوقتذاتوفي13(.148،)هزموو((والأرضالسماواتفوق))جلالهقيل:

يقولأواهلاوأناالخفايافيإنسانأيستخفيأ؟والأرضالماءمالئأنيحقاًأليص

24(.23،إرميا)نبوءة،الربيقولىوالأوضالسمواتمالئألعم!ت.الرب

يألَىِ(.فسحة)موقع،"المكان((بكلمةالألوهيةإلىالحاخاميالأدبفيعادةيشار

مكانهالممجد!الواحدالقدوس:التاليالنحوعلىالمصوغةالعقيدةمنالاستخدامهذا

غيرالفضاءلكنَالفضاء،يعانقأنه:بمعنىالتكوين(.1مكانهليصعالمهلكن،عالمهفي

استيعابه.علىقادر

للإله:الكليالحضور،واضحنجشكلالتاليةالحكايةتُظهِر

المسافرينبينوكانالماء.وجهعلىعائمةللركابسفينةيملكالوثنيينأحد))كان

إليهم،وقضرعوابأصنامهمالوثنيونأمسكهوجاء.عاصفةهبَّتوفجأةيهودىِ.طفل

لقدربك،إلىتضرع:للصبيقالوا،دعائهمأستجابةعدموجدواوعندماعبثاً.ولكن

الصبينهضشيء((.كلفعلعلىقادروأنهبه،المستغمِثلدعاءيستجيبأنهسمعنا

العاصفةوهدأت،لصلاتهأصغىالذياللهإلىقلبهأعماقهنوتوجهالفور،على

هَالواحاجاتهمبعضلشراءالمسافرونوتفرق،اليابسةإنىنزلواوعندماالبحر.وسكن
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اللَدعقيدة

فقيرغرلمجطيشتريأنتريدونماذا:أجابهم؟الحاجاتبعضشَراءتريدألا:للطفل

بحضناالغرباء".المساكيننحن"إنما:أصواتهمبأعلىصرخواهسك!!!غريب؟مثلي

لكنهمأدرعهم،بينآلهتهميحملونوالبالَحونروما،فيآلهمَهنموآخرون،بابلفيآلهته

معك!.إلهكيكونتذهبفحشِماألتأماامتياز.أيعلىمنهايحصلونلا

هنصوتهوأسمعههوسى،إلهكمكلَّملماذاحاخاماً:سألوثنياًأنأيضأيُروى

والإلهإلاالعالمفيمكانيوجدلاأنهنعلم:أجاب(؟العليق)شجرةالعليمَةوسط

مكانأىِفي:نفسهاللهقولذلكيكونقدصغيراً..دغلاًكان(سحتىفيهحاضر

.هناكموجودفأنا،الإنسانأقدامفيهتجد

:مكانكلفيالإلهيالوجودعنتلمودياًبرهاناًإليكم

مهماتهمهفىبالعودهَمجبرونالبشررسلالبشر.رسليشبهونلااللهرسل))إن

هنه.أرسلواالذيللمكانيعودوناللهرسللكن.لرؤسائهمأعمالهمعنتقريروتقديم

وهل(،3853،أأيوب(لديكنحنلكوقوللنضطلقالروقأؤيلأكُتب:لقد

ذهبواحيثمالأنه؟ويقولونأينطلقونلكن؟يعودونهل:يقولولاأنذا؟أها:لهيقول

فيهوجودة(الله)سلطة))الشسخينا((أنذلكمننستخلص((.اللهبحضوريكونون

.مكانكل

هذاعلىمتنوعةأجوبة؟الوقتكلوفيمكانكلفييوجدأنللهيمكنكيف

واقع!بكهفالوجودهذامقارنةيمكن:المقارنةبهذهمحلولةتبدووالمشكلهَ:السؤال

لمالبحرمياهبينمابالماءيمتلئالكهف،لداخلهالأهواجتندفعالبحر،شاطئعلى

لمالتي"الشمِخينا"بوهجمليئةمماشطبالتكليفالحضورخيمةالطريقةبنفس.تنقص

.الكونفيمنهاتبقىمايثقص

كيف))مائير((،الحاخام:منسامرائيطلب:التاليةالقصصفيتظهرأخرىحلول

السماواتمالئألستُأ24()23،إرميانبوءةالتوواةمنالنصهذاقبوليمكن

كبيرةمرآةبإحضاوالحاخامرجاه؟الفلكجناحيبينموسىمعيتكلمألم؟(.والأرض

إحضارمنهطلبثم.الطبيعيالحجمهنأكبربدتلقد"،صورتك))انظرله:وقال

عندها.الطبيعيةمنأصغرصورةفشاهد،نفسهالشيءلفعلودعاهصغيرةمرآة

ضكلكتبديليمكنكالميِّت،الصغير"أنتلائلاً:كلاهه"مائير"الحاخاماستأنف

إ.العالمتديروالتيعنهاتتكلمالتيالكبيرةالسلطةبالأحرىفكم،رغبتكحسب

7؟
http://kotob.has.it



لتلصوفىا

احمَواءالكونعلىيصعب))أحمِاناًآخر:حاخاموأوضح"(.4،4،اضكوينا)سفر

((.رأسهشعرخلالمنإنسانعنيتحدثوأحيانأ،اللههجد

رجالعشرةاجتمححيثماأنهتؤكدون))غماليل":للحاخامالهراطقةأحدقال

"ج!ماليل(الحاخامنادىالسميخينا(؟1عدديبلغفكم،بينهم))الشيخينا"تكونةاطعباد

مل!ور.سطدخلصَالشمسلأن(؟تضربه)الماذابملعقهَ.وضربهالهرطقيخادههعلى

عددهنمليونمنواحدةسوىلمستالتيال!نَ!مسكا!ط"إذا:القولالحاخاموتابع

بالأحرىفكم،العالمفيمكانكلفيتوجدأنعلىقادرةاللهخدممنيحصىلا

!".بكاملهالكونشَسمعأن))الشيخينا((اللهلروح

للفرد:الرائعةالحقيقةنقلإلىيهدف،مكانكلفياللهوجودفكرةعلىحالإلحاٍ

لنالأفَمياء،هذهفيتفكر"عندما)يهوذا(:الحاخاملِمَول((.اللهمراقبةتحتدائمااأنا

واعلم،تسمعأذنترى،عين:فوقكهومااعرف.الخطيئةإبراطوريةفيأبداًتسقط

2(.1،)آبوت((وأعمالكلأفعالكمكتوبأسجلاًهناكأن

الحاخامقالصطوالإرشاد،النصحإلىالعقيدةهذهتعودأدق،وبعبارات

مخافةجعلمنإرادلَهلتتمكن:الموتفرايقعلىوهوتلامذتهإلىزكَاي"إجوخانان

القدر!((بهذا"متينةجديدمنصرخوا.والدمالجسدمنبالخوففيكمقويةالسماء

ضغينةداخلهفيالإنسانيضمرعندهاتعلمونكمالأنه،أمنيتهمهكذا:الحاخامكرر

أحدأ.هـانيلاأن"آهل:نفسه!رارةفيلِقولالاعتداء،

الوقوعضدقوياًرادعأذلكسيكون!الله،منهراقباًدائماًتبقىبأنكفالتفكيرإذن،

الخطيئة.في

))يشوع((الحاخامبينحدثح!فييظهر،الإلهيالوجودمنالهروباستحالةإن

ظهرعندهالأثه،إلهكمنأكبر))إلهىِله:تقولكاتحطصامُسنَّة،روهانيةوسيدة

رأىعندهالكن،وجههموسىغطى،الملتهبةالعليقشجرةوسطلموسىإلهك

إلىإلهناظهر"عندما:الحاخامأجابمنها((.للإفلاتهرب،إلهيهيالتيالأفعى

اللهلأن،إليهلِهربأنلموسىمكانهنهناكيكنلم،العليقضمجرةوسطموسى

الأفعىمنللتخلصخطواتعدةللخلفالرجوعيمكنبينما،مكانكلفي

.((!إلهك
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القه4عقيد

لفيء(حلىع!ا)القادوالقدوةح!-5

ولذا.اللامحدودةالمطلقةالسلطةبمثابةلدينامفهومأاللهيكونأنجدأالطبيعيمن

الزلازلحدوثأوقاتفيالحاخاماتويوصي))بالقادر(.ووصفه،مناداتهشاعت

بتلاوةوالصواعقوالرعودوالبروق،العواصفوهبوب،الشهبوسمَوط،والبراكين

المباركة:الاَلِةهذه

سطوتهالذي،الكونملكإلهنا،العليأيهامباوكاًولتكناسمكليتمجد9

".العالميملاَنوسلطانه

الكائناتتملكهاالتيأ)المعطياتالإلهيهَ.للقدرةحدودلاأنْيقالعاموبشمكل

نفسه؟الوقتفيشيئينقولبشريلكائنيمكنولا.اللهلدىماتشبهلاالبشرية

ولا.كاملةالعشرالوصاياواحدةدفعةيسمعكان!اسمهالممجد،الواحدالقدوس

الممجد!الواحد))القدوسواخد:و!فيشخصينصوتسماعبشريلكائنيمكن

((.العالمإلىيفدونالذينجميعلصراخينصت)الممجد!(،

السماء،لسلطانخاضعشىِء))كلوهو:يتكررماغالباًحاخاميمبدأهناك

لالكنه،الناسمصائريحدداللهأنعلىيدلهذاالسماء"،منالخوفباستثناء

الذاتي.لاختيارهمتروكهذالا:أماللهمنخافإذايتوقف

"لتكريعم!اللهبهايقومالتيالعجاشط،حقيقةحولمطلقاًالمناقشةتُطرحلم

تفسيرتجنبنحوبالميليتسملكنهديترون(.)سفر"العالمفيالكبيراسمهوتقدلِس

هذابمقدورلأن،الكونفيالطبيعيالنظامعنبيتعدأنهلوكماالعجائبيةالأحداث

،المقدسالكتابفيالمرويةالعجاشط"إن:يقالوبالتالي.كاملغيروكأنهالخلقإظهار

((.العالمبدايةمنذمسبقاًمنظمةكانخط

معفيهليخرجوا،إسرائيللأبناءممراًسيفتحأنهالبحر،معاللهاتفق،الخلقأثناء

إيليا،تغذيكا!طالتيالغربانهعيشوعهنبأمرسي!وقفاناللذينوالقمرالشمس

داثيال،تؤذلمالتيالأسودمععازارياسهوصائيل،أنانياير،تحميكاتخطالتيبالنار

.يونانيلتهمكانالذىِوالحوت

)الأول(السبتمساءفيخُلقتأشياء"عشرهَ:التاليالنصتشرحنفسهاالنظرية
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اق!ود

سم16(،21،)الأعدادانبئرستحةو(،2)66،الأعداد()سفرالأرص!سوهةاععسهت:عي

،(4،71وجلخرا)يكراسذا(حضو1،طنا،اعَز!ايصقو،(22،82داعدالأ1)تتالاا

(.95،)آبوتالحجريةالألواح،أصكتابةا،اممتابهَاحرشفافصخور،

بعضهمأصابتاجهود،الهاتعرضالتيوالمصا!طا(هيكل،الروماندضَرأنلعد

:الكلاما!دامسببمماثلشعورإنه.المطلقةالإلهيةبالسلطةالضكوك

نخدمهلنسوفوإلاسنخدمه،سيدنا،هوكماالأثمياء،اسك!السيدهوكان"إذا

)خروجأبداً"نخدمهلنسوفوإلا،نخدمهسوفحاجاتناتأميناستطاعإذامضلقاً.

17،.)7

عزيمةعنبوضوحتفيضالإلهيةالقدرةعقيدةعنتدافعقطعةمنالتاليهَالشهادة

لَاللوديسيا،فيوبابوسجوليانأخويهتراجانهتلعندهاأنهيُروىالعقيدهَ:إثبات

ربكماليأتيوآزارياسميزائيل"))أنانياسشعبإلىتنتميانكنتما،"إذالهما:

هؤلاء"كانأجابوا:نصر((.نبوخذأيديمنخلصهمامثلمايديمنويخلصكما

لاقبيحةشخصية،أشطلكن.لصالحهمالأعجوبةتأتيأنويستحقونصالحينالرجال

لمإذابالموت.علينااللهحكملقدلنابالنسبة.لأعجوبةكوسيطتُخدمأنأبداًلَستحق

إذاولِقمَلونا،ليهاجموناوالأسودوالفهود،،الدببةمنكافياًعدداًيملكفاللهتقتلنا،

هنك((.لدمنانثأرلكيفذلك،يديكبينأوقعنا

والقيامالشروقعلىالادرةغير،مريضةكا!االمنَ!مصرأنيوهاًسمص!هل

فقدانإلىتؤديوالتيهذهالجاهزيةعدممنحنستطيعفلن،اللهلخدمبالنسبةبعملها؟

.القوة

مدينة،فياستمَربمحاربأشبهإنهالمَوليمكن(؟الله)إلىإليهذلكسنرجعكيف

علىالعالمفىِجيسقيجرؤفلنمعنادامهاإنهأيضاً،يقولونجمليه؟سكانهااعتمد

شرعتحتىالمحاربلمحتأنمالكن،المدينةقصدتجيوشاًأنحصلمهاجمتنا.

اليمنىيدىِ:المحاربفقال،الهجومالجيوششنَّتالمراتإحدىفيلكن.بالهرب

)الممجد(:الواحدللقدوسبالنسبةكلياًمختلفالأمر!ن.والوهنبالضعفمصابة

1((.95،أإش!عياالسماععنتثقللاوأذنهالحلاصعنتقصُزلاالربيدإنأ

لالماذا،الأصنامعبادةلإلهكم-سوقلاكانإذاالقدماء:!رويهودمن))يُطلب

أثمياءيعبدونالأصنامعبدةكانإذاذلك،فعلنئتهفيكانأجابوا:-لها؟حذاًيضع

لأملى
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اللَدعديدة

الأمريصلىهل.النجوماغمر،ااضَحمس،ايعبدون(ممنهمعنها،سحغناءالااطعالميم!ش

كذلكالأمركانإذا:اسهسَالوا؟الحمقىالنايرهؤلاءبسببامموناتدميرحدإلىبنا

ايلأجساءهذهفيمنهاالهاموليترك،العالمهذافيفائدةلهليسماكلفليدهر

مصيرلنفسلهـتتعرضكنَيرةألوهياتبأنهاعنهاسيقولونلأنهم.الصغيرة

((.الأخريات

لنيءبحلىالعالمُ-6

العالمهذاالتوراتيةالعقيدةتأخذحدود.بلافهيهعرفتهكذلك،اللهمقدرةمثل

.الحاخاماتتعليمفىِلهماحدودلاوتفصيلاًتطووأشيءبكل

الحكيمالعالَلهذاتباركالربانيهَ:النعمةهذهترتيلعليهجمعاًيرىمن))كل

مختلفة،الأرواحمملُّكذل!،الأخرىالوجوهعنيختلفوجهكل.المدثرةبأسراره

جميعأ((.يعرفهااللهلكن

والحفاطالأصماقكاشفأصقيلوكما،أمامهمعروف،مكشوفشيءكل

ناظريه.عنشيءيخفىلا22(.2،)دانيالالنويأجلُّوغدهاظمةفيطوطلى

منازليشيدالذيالمعماريللمهندسيحصلكما.كثيرةذلكحولالتوضيحات

المواطنونكان.للضرائبجابياًعُيِّنبعدوفيما.الألنية،الأقبيةداخلها،شققمعهدينة

كيفهذا؟كلشيَّدهن))أنالهم:قالحينئذ.سريةمخالئداخلثرواتهمأخفواقد

أهوالكم؟((.عنيتحجبون

فيفأعماهمهشووتهمالربعنليكتموايتعمقونللذينأويلقيل:كذلك

15(.92،)إشعيابنا(يعلموهنيرانامنيقولونوهمالظلام

إليكمالبمشر.أبثاءوتتفحصانتراقبانعينيهفإن،السماواتفيمستقرٌّاللهأنمع

.البستانفيالعملالعمالهنوطلبعالياً،برجاًفيهأشادبستاناً،يملكملك:حكمة

)سفرفسيعاقبونالمهملونأماكاملاً؟رالَباَسيتقاضونوإخلاصبجديعملونالذين

علىويحكم،برجهأعاليهنالعمالهؤلاءمرالَبةللملكيمكن(.2R،،2الخروج
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اقلمود

خلقه.أعمالاللهيرابَكذلك،عملهمنوعية

قبل:التاليةالأحكامهجملفيبمَوةعنهايُعبر،الإلهياطعلمالطبيعةالفائمَةالميزة

"(.9،3،)تكوينالله(ررىيتوضحلحكرهفإنأمه،أحشاءلحيكائنأييتكونأن

ينطىَأنولبل.اللهعندتوضَّحلحدذلكيكون،الإنسانشلبفيالفكريُخلقأنوقبل

)مَابهه(.داخلهفيمايعرففالله،الإنسان

هوماكلجانج!إلىيعرف.اللهالسبقيهَالمعرفهَإثهشىِء،بكلالعلمعنينفصملا

آكيبا.الحاخامشعارذلكهُمَذَر"كانشيء))كلسيوجدماوكلوُجدهاكلموجود،

الواحدالقدوسلدىمسبقاًمعروفشىِءكل.التلموديةللعقيدةمكملاًجزءاًيُعنَصكل

اللهلُقدَّمعذَةمقاطعفيسسِأتي((،مايعلم"اللهشيلاخ(.)ناخوها)الممجد(الممجد!

بعضىإليكم.طويلبوهَتحدوثهقبلسمِأتي،وها،وذاكالحدثهذاعنهتنبئاً

جيلأوثلاثنِنسَطبعدأنه(الخلق)عنيتنبألمالممجد!الواحدالقدوسأنلو1الأهثلهَ:

أو"قل...1إسرائيلأبناءإلى!وصية:التاليةالجملكتبلما)العَوراة"إسرائيلستقبل

"(.،41،)تكوين"...إسرائيللأبناء

القدوسأنيعئمنافذاالقمر؟خلقلماذاعندها.العالمتنيركيالشمس"خُلقت

وأوضح.آلهتهمأحدالكوكبهذامنسيجعلونبأنهمتنبأهَد)الممجد(الواحد

الأصنامعبدةفإنمتعاكسنِباتجاهينيسيرانمموكبانهناككانلوأنهأيضاَ:

واحد!إ.الهيكنلملوذلكفعلواالمراتمنوكمسيؤلهونهما،

مريم،اغتابهوسىأنبروايةفوراًهسبوقةجاسوساًعشرالاثنيروايةكاشطلماذا

لاوحيخهالبلاد؟سيغتابونالجواسيسأن)الممجد(،الواحدللمَدوسهعلوهاًكان

جنبأالحدثيناللهوضعالمغتابير،تنتظرالتيللعقوبةجهلهمعلىالبرهانهنيتمكنوا

المطروحةالعجائحطفىِأنظراهن.العقاببماهيةإنسانكلتعريففصدربخ!،إلى

خلقهالتياللحظةفيالعالمبتاريختنبأاللهأنالحاخاهات،رأيح!سبينتج،أعلاه

الواحدالقدوسقذَر،العالمبدء)منذ.واضحةبعباراتمُعلقالمَعليمهذافيها.

"(.2،3،)التكوينوالأشراو!الصالحونبهايقومالتيوالمآثرالأعمال)الممجد(

.العادلالحكمفكرةالعقيدةهذهشهدتكيفبعدفيماسنرى

عنناجمهذا.المعاديةالانتمَاداتضديدافعواأنالحاخاهاتعلىكانأنهحصل

وملحد:حاخامبينالتاليالحوار
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اللهعقيدة

؟سيحدثبمالِتنبأإطهاأنمنمتأكدونأنتمهل-

-طبعاً.

علىالإنسانخلقلأنهالربندم؟المقدسا(ممعَابكتابهَيمكنكيفإذن،-

لذلك.قلبهوحزن،الأرض

ابن؟لديكهل-

نعم.-

وُلد؟عندمافعلت

ن.الاَخ3jوفرحفرص!-

انجك؟فيهيموتيومسيأتيأنتعلمهل-

فقط.الحداديومسنحزنأنناكممافقط،الفرحيومنفرحإنناكلا:-

علىحداداًأيامسبعةاللهقضى)الممجد(.الواحدالقدوسكانهكذاحسن:-

ول(.27،4،)التكوينالطوفانسرسلأنقبلعالمهمصير

7+الخلود

نأبهحريٌّوبالتالي،العالم%ظقعلىقادرفهوفَميئاً.يعنيلاالزمنلله،بالنسبة

فيموجوداًالجزءهذايكنلمعندمامُكملاًالوجود،،وآخره،العالمأوليكون

يتكلمهكذا2(.91،ألاوي((باقيأتحطلكنكأتزول(،تفنىالأثمياء"كل.الماضي

)الابمعنى))بلتيكا((فيالكلماتتبديلطريقعن.اللهإلىمتوجهاًالحاخاميينأحد

إلىللوصول))بالوتيكا"فيينطقكانآخر((،إلهيوجد)الاإلى"سواكأحديوجد

رهوزعنمختلفةالإنسان"رموزالتفسير:هذاصطخالداً".يُيقيكأحدْ)الا:المعنى

لأعماله.يحيا)الممجد(الواحدالقدوسلكن،بأعمالهيحياالإنسان((الله

حاخامية.حكمةعليهانصَّحتمصقولةجوهرلِةعبارة"،الحقيقةهىِالله"سمة

إنهاالحقيقةفي+ول+،بالعبريةصائتهغيرالأحرفأنالخصوصبهذانلاحظ
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-التلصود

والأخير،والوسطالأولهواللهأؤعلتلَدك؟الألفبائيةهنوالأخيرةوالوسطىالأولى

موجودبشري"كائنبينالتنالَض!يُلاحظماكثيراً(.2،18R،)تكوينالزمن.في

ث!رحبالتالييتمهكذاللأبد((.وخلدعاشالذيالأربابوربالمَبر،فيوغداً،اليوم

الوصالا.لكلما!وجهثن

وأبقىأحياأننيبما،التعليمهوالقصد(:أماميأخرىآلهةلكالمِسوجهيرافعاً

.الأصنامعبادةعليكمحزَم،العالمنهايةحتىبعدكسيأتيولمنلكأزلياً،

وتحيته.لامشقبالهسكانهاسأسرع،مدينةإلىملكحضريوم،ذات:الحكمةإليكم

احماهات.مزكثيرةأنواعألكمسأبنيغداًمَائلاً:وخاطبهمعاوم،بفرحالملكشَعر

بالماء.سأزودكمغداً

الواحداشقدوصر،ئجشعدهوأينهو،أينذلك.بعدأحديرهوئمالنومإشىخلدثم

(.Rا،26cالأحبار)سفرللأبدوسلطانحيإلهلأنههكذا،يانعللا)الممجد!

.المقبرةوسطعنهالبحثفيوضرعابنهأضاعشخصهشهدتظيرأخرىحكمة

بعيداًألست،إذن-حيإنه-!ما؟أمحيهوأضعتهالذيالولد:فمسألهحكيمرآه

عادةيهمَمونالأحياء؟بالعكسأمالقبوروسطالأ-ياءصلَمتشقهل!المنطقعن

هوكماللأبدولِخلدعاض!الذيلله،بالنسبةهكذا،!.العكسوليس،بالأموات

لكن01(.01،إإرميا"الأزليلرالملكالحيالإله؟الحقالإلهههوالرب!أما:مكتوب

ولاللابد،حىهومنولنعبدإذن،لنهملهافيها.حياةلاكائناتالأصنامعبدةآلههَ

فيها.حياةلاوكائناتأجساماًنعبد

أأُبيدَ:التكوينسفرالممتدسةللاَيةشرحللأفكار،التسلسلهدافىِيلاحظ

فىِ)جاءللأبد!قائموبناؤهمأبيدوا؟"الأعداءالشرحهذاللأبد":ودمرواالأعداءُ؟

بنىقسطحطين:مثالوالقصور(.للمدنبلاسكللممايكنلمالدهارهأ!أنالمدراش

فىِفيليبيمدينةبنىفيليبأنالصحيحة)المَراءةأبوليبنىأبولوء!القسطنطينيهَ،

لقد.سلوقيةوسلوقس،الإسكندريةوالكسندرما،رمديمةشىرومولولص!مكدونيا(،

!(،الله)ياأ!طأما.باقيةزالتهاأشاددرهاالتيالمدنلثَنالمؤسصرن،البناشونالدثر

!ما.وصهيون،القدسعلىِهذاينطبقذِكرها.واختفىها!دهَّرتها،التيالمدنفإن

استوحشتأوأووش!ليمقفزاَصاوتصهيونقفرا.قدسكمدنصاوتأقد:كُتب

للأبد.عرشهعلىيبقىالربلكن(.6401،)إشعيا
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القهعقيدة

منانتهوارجالأ؟إلا(المدن)بناةيكبئلمبناءها.سيعيد)الممجد(الواحدالقدوس

الموجودالربأنغيرللأبد.ستدمربنوهااليَالمدنكذلك؟مفصولينوأصبحواالبناء،

بناءسيعيدللدينونة".عرشهعلىويستويللأبد،عرشهعلى))يحكمللأبد،سيخلد

تسمىأورشَليمكا!الوقتذلكافيقيل:كمايهوذا،ومدن،وصهيون،أورشليم

(((.العبريالنص)المدراش،الربعريق

والرحمةالعدلى-8

18،)العَكوينالعالمخكمأنهالوكماللألوهيةيعَوجهالأولالعبريالحبركان

العالمخالقنفسها.النظرةلهالتلدود،بالعدليدينُلاالأرضِكلأديانأ25(.

حياتهم.وطريقةلخليقتهالحساباللهيطلبالله،البشريوالجنس

فساد.أدر،إنسانلأيهراعاةأو،نسيانولا،إجحافلادائماً.عادلهَأحكامه

قبلمنسيُحاكمإنهتلاهيذهإلىالموتفرايقعلىوهو"زاكاي"رايينالحاخامقال

قراراته.علىفتوىلا.بالمالرشوتهأوالمعسولبالكلامرضاهكسبممكنلاواحد

اعتباردونيريد،منإلمِهيجذب!إلهكم:الحاخاماتلأحدمسنةرومانيةسيدةلرقالت

قالعندئذ.لتأكلهأفضلهبتناولبدأتصطتين،سلةأماههاالحاخاموضعأ.للعدالة

غيرأالممجد(الوِاحدالقدوسهو،أنهولَذَعنِالجيد،التينتختارينكيفأتعرفينلها:

((.صالحةأعمالهمكاتَ،إليهيجذبهمالذننأولئكذلك،علىقادر

فيهتجدلاءوشفقتهورحمتهاللهعدالةبيندائمجدلالحاخاميالأدبافىِوقد.ظهر

الشفقة.وجودإلىيلمحلاص!كقافي،صفتهالتقربِوجهعلىيعالجمقطعأي

المحاكمةشَكلختاعتقدكماعليهالدلالة"الله((،بهنعنيالذيالإلهيالاسم

Jالرباعيالرمزبينمايمارسها،التي H V H،))ورحمتهعطفهعنيعئر،الأزلي"الرب

3.13،و)التكوين

السماواتماد!أهذه2:4،التكوينسفرفيالألوهيةمزجوجاء

السماواتخلقالأؤلياللهحيثالإلهالرلثصنعيومخُلقَت،إذوالأوض
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اقد،د

لديهالذيالملك.مقارنةإقامةدايمكن:التاليالنحوعلىمضروحةكاتَوالأوض(،

ا.لبارفىبالماءملأتهادرلولتمددت،الساخنالماءفيهاسكبتأننيلو:يقولفارغهَأواني

فيالمزلِجياب!أنقبلالباردمعالحارالماءمزجلقد؟الملكهذافعلذا*لمَمَلص!((.

إذاأ.نفسهالشيءيعمل"الممجد"الواحدالقدوسبضرر.تصابلناليَ،آنيته

خلقتهماوإذا،الجهاتجميعمنستتدفقالحطايافإنفقط،بالرحمةالعالمخقتُ

ليتمكنالصفتينهاتينمصتخدهأإذنسأخلقه؟العالميستمرفكيف،وحيدةبعدا"

15)التكوينالإستمراو(من ، 2d.)

فقط،الخلقفيلأنهفهذاللوجود،بالمجيءمخولأالبشريالجنصكانإذابينما،

وشَكعلى)الممجد(الواحدالقدوسكانعندمامسيطرتانرالرأفهَالرحمةكا!ط

.المساواةمَدمجملىوالشَررر،الصالحللوجوديأتيأنارتضىفقد،إنسانأؤرخلق

سيكونفكيفأخلقهلموإذاصف،سيخرجونالأشرارفإن،خلقتههاإذاقال:

صفةإليهوضئمأهامه،منالأشرارأبعدهلإذن؟عملماذاله؟مدانينالصالحون

"(.،84،)التكوين؟الإنسانوخلقالرحمة

الصارهة،العدالةعلىانتصارهفإن،الخلقفيالحاسمالسببهيالرحمةكاتَإذا

فليُعرٌ،ونوحآدمبينأجيالهناككا!الشر.حضورفيالعالماستمرلماذايفسر

أمواجتبتلعهاأنمبلآثامهافيمستمرةجميعهارؤيتهالدى،اللهصبربمقدار

".الطوفان

هذا؟((،العدالةيستخدمهلالأرضيحاكمامن:اللهإلىدعاءهإبراهيموخهعندما

تمسكتوإذا،الصارمةبالعدالةالاكتفاءفيجبالعالماستمرارفيرغبتأإذا:يعني

ول(.93،3،)التكوينالاستمرارأ.علىقادراًيكونلنالعالمفإنالمطلمَة،بالعدالة

فأ))اريخليستالإلهيالحلمأوالصدروحابةعلىتدكالتيالعبرلِةالعبارة

cferekh aphانناظرة.شكلتعطىِالثانيةالكلمة"طء3ء"،ولألا!?أباليم)اريخبل

الشريرتجاهأيضاًبلفقط،المنصفالعادلتجاهصبوأِاًليساللهأنتوضحكاذت

الخبيث.

جملى"خزَالأخيرزبإن،موسىإلى)وصاياه(اللهسلَّمعندماأنه،التوراةفيجاء

تلكفيعلعِهسيطرشعور))أيمسألةحول8(.34،الخروج)سفرساجداًأالأرض

الله.صدرورحابةبحلمالاعترافأجواب:؟"اللحظة
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اللهعفيدة

ورأفته.لرحمتهكمظهر،العالمفيالخيرعلىللسعرالظاهريالانتصاريُفشَركان

ووبالإَلهةإدهوإ!حاوبالأن"والرهيبالقادرب))الكبير،اللهموسىيصف

وشوة(يقبلولاالوجوهيحابيلاالذيالرهبالجباوالعظيمالإلهالأوباب

إلىوحمةا!انحىأذتأالجبار"القوي"اللهعن"إرهيا(يتكلم17(.01،أدوتيرون

الجباوالعظيمالإلهبعدهمهنبنيهمأحضانفيالاَباءإثمجزاءوالجاعلالألوف

حينفي،الرهيبةأعصاله))أين:يتساءل(،18ر،2)إرميا(اسمهالقديراوبالذي

الجبار(القوي))اللهإلىفقطدانياليتوجهبينما"!.قدسهفياللهوعلىالوثنيونيتخرأ

لهم!.عبيداًأبنائهمنالوثنيونيجعلوقتفي،جبروتهعلىالدالةأعمالهأين:ويقول

"خلافأقالوا:فىوصاياهجميعلهأعادواالذينالكبيرالكنيسرجالذلكبعدجاءهم

الصبرهوالأشرار،الخبثاءحيالغضبهقهرعلىلجبروتهإظهارأكبرفإناللمظاهر(،

الاستمراربسيطهَلأهةيمكنكيفهذهبدشنلأنه،المرعبةأعمالهعندرالتعبير،الواسع

((.المنوالهذاعلى

إل!!اتوضَلنا)العدل(((.العقابميزةمرةخمسمائةتفوقالرحمةميزةإن9:يقال

للأبثاءالاَباءظلميُعاقب9بأنهاللهيصزح،العقابيخصهابملاحظةالاستنتاجهذا

ظألأفيشبدهنولالهنّ،تسجدال!5(:02،)خروجهـالرابع"الثالثالجيلينلغاية

لكثه،،والرابعالثالثالجيلإلىالبنينفيالآباءذنوبأكعقدغيووإلهإلهكالرب

عنمُترجمةالاَلاف1الثالثالجيلحتىرحمتهعنلمرهن:بالرحمةيتعلقفيما!قول

الثوابأصابماإذاذلكمنينتج(.الأقلعلىألفينالآلافحرفيأآلافيمالعبرية

جيل.ألفيالأقلىعلىلتشملتمتدالرحمةفإنتقدير،أبعدعلىأجيالأربعة

نفسهيرجوأنهحقاًلناويظهرالتلمود:يوضح"برحمتهيتذكرغاصطوهو"حتى

الحاخاميذكر:جرأتهتأكيديتابعالفكرةهذهحول.غضبهعلىتسنيطررحمثهبجعل

يمارس)الممجد(الواحدالقدوسأنتعرفأينمن":يشوع"ر.لسانعلىجوخانان"))

كُتِبَ:لقد؟الصلاةطقوس

هُحرقاتهموتكونصلاتيبيتفيوأفزحهمقدسيجبلإلىبهمأآتي

)إشعيا،الشعوبلجميعيدعىصلاةبيتبيتيلأنمذبحيعلىمرضيةوذباثحهم

)الممجد(الواحدالقدوسبأنالمَبولعلينا؟صلاتيبلفقطصلواتهمليص7(.56،

علىالسيطرةإرادتيلَمسَطيعإأنهطوبيا:عنزولَرابينقل؟يصليكيفيصبلي.
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ا!مد

أبنائي،حيالعليهاهوقفيتطيقأستطيعأنأجلهنوعطفي،برحمتيغضبي

".الصارمةالعدالةعنالابتعاددون،لمصلحتهملرالتدخل

الأقداسقدسهرةذات"دخلت:المِشعإسماعيليقول:التاليةالمعلومةإليكم

مرتفععرضرعلىجالسالجيوش!إله)أدركتريال(رأس!،الهيكلوسطالبخورلأقدم

(((.اللهوإلىالعر!ق،علىالجالسللإلهعادةالمَعبيرهذا)يعطي

بانعطفغيضكعلىإرادتكلتمَوى:أجبت".باركنيبني،"إسماعيللي:قال

اضعدالةحدودتجاوردون،أبنائكلمصلحةالصفةهذهبسطلتستطيعلرالرحمة،

الصارههَ.

ثلاتَلمدةيومكلعرشهعلىالله"يستوي:الاتجاهنفصفيياباآخرتوضيح

ينهضالشمر،لتفشييالتدميري!سَحىَالعالمأنيرىوعندماكله،العالمليدينساعات

".والعطفالرحمهَعرشعلىويجلسالعدالةعرشعن

يقولأظحئلهمأقل:اللهلسانعلىالقولهذاالنبويةالعقيدةتستخدمهاكثيراً

11(.33،)حرقيافيحيا،طرقهعنبتوبةلكنالمنافقبموتمرضاتيليصالربالسيد

الحاخاهي.الفكرفىِورئيسياًهاهاًمكاناًتحتلالتيوالندامةللتوبةالنظريةالقاعدةهيهذه

الإثسانأ.مبراياكما)الممجد(،الواحدالقدوسبمزالِايتعلقفيمانفسهالشيءيطبقلا

الواحدالقدوسيكوندرعندهالذلكيحزنفإنهمغلوباً،أومهزوماًالإنسانيكونعندما

لذلك.فيفرح،الرحمةدريمنحغضبهتجاوزفباستطاعتهمهزوماً،)الممجد(

بالرغم.العقابهنالإنسانلتخليصاللاهتناهيهَبالحماسةالإلهيالعطفشِجلى

يدأفعفقطواحدأوأنواحد،رجلخطيئةعلىهلاكاًوتسعينوتسعةمئةشهادةمن

غمكلهووبينما.لصالحهتميلالميزانكفةيجعل)الممجد(الواحدالقدوصرفإنعنه،

والأسف.بالحزنإلاذلكيفعللافإنهصبما،كماالمسيئينمعاقبةعلىالعدالةبدافع

الأحمرالبحركاتاعندهابأنهتقولالتيالأسطورهَفيالمشاعرلهذهجميلاًتعبيراًنجد

اعترصت.النصرِنشيذاللهإهداءفيالرغبةعنالحراسالملائكةأعرب،المصريينبيتلع

أسمعأنشلرلدونن!!غارو،وهولدىِهنالعالمخرجيلمدبالمول:ذلكعلىالله

إ".نشحيدأ

مناداتهيحبونالحاخاماتفإن،العالمحاكمباللهبالإيمانبشروامهما،كذلك

درالنعمة.بالرحمةمحكوم)العالم(أنويؤكدون،بالرحمندائماً
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اللهغيدة

الأبوة-فى

صورةعلىمصممةوخقه،الخالقبينالتيالتلمودصفحاتجميعفيالقرابةإن

على.إليهبكلامنادائماًنمَوجهالعبارةبهذهالسماء((،فيهوالذي"الاَبوأبنائهالاَب

سريعأكالنسر،هتألقأالفهد،هنَلقولِاً"كن:حاخاميةعظةإليكم،المثالسبمِل

السماء".فيالذيأبيكإرادةشَفذكىِكالأسد،جباراً،كالغزال

للرحمةمميزةعلاقةبمثابةتعمَبر،للإنسانوإظهارها،الحميمةالعلاهةهذهوجودإن

كانلكن،مكانكلفيالحاضربأبناءسموالأنهم،محبوبونالإسرائيليون.الإلهية

كُتب:كما،بذلكأعلمهمخاصببمقتضى

توراتي،نصعلىالمرت!كأالمثلهذاأنمع1(.14،)تثنعِةإ!(اوبئبنوأنتمأ

شصبعلىلَقتصرلااللهأبوةإنصثإسرائمِل،علىلينطبقخصيصاًحُدِّدفقد

.البشريالجنسكللتشملتمتدبلواحد،

للإنسانمعطاةاصمينةاالحظوةهذهكانخ!إذافيمامعرفةحولالآراءاختلفت

إلهكمالرببنو"أنتم:للنصجودا"9الحاخامشرحإليكم.شروطبدونأوبشروط

لكن،تدعوناللهأبناءفإنكمبوإجبهم،يقومونأبناءسلوكتتبعوندمتمأ"ما!:الأزلي

أوضحوبالمقالل،".اللهأبثاءأبداًاسمتحملوافلن،السلوكهذاعنتحيدونعندما

أثهبملاحطةالطرجهذاداعماً،بأخرىأوحالةفيينطبقالاسمهذاأن"مئيردأالحاخام

إنما!يرنرنني.إنهم.سفيه!يإنأ:كالتاليجمل((المقدسالكفابفي"تُقرأ

هذا(422،)إوميىاللخيطلهمدوايةول!للثرحكماءهملهمفهملاحمقىبنون

طذاأوىنح!وجهيأجمبُأالأبناءلقببحملنجدررلِنغيرأنهمعلىلِدل

يخوجهعندها02(و،2)تثنية(.فيهمأهانةلابنونهتطبجيللأنهمأخرتهمتكنون

.العباراتبهذههخؤَلاً،إسرائيلشعبإلىالله

هذهيوجهكأنهنفسهليعتبرالمدعوالشخَصيرجوعندماخاصشأنهذا

كاشطالذين،المؤمنينالأتقياءيتذكرإنهكأب.بصفتهبهمتعلقلشخصالالتماسات

يقدِّهونثئَمومن،الصامتللتأهلواحدةساعةتكريصعادةمضىفيمالدلِهم

.السماويلأبمِهمقلوبهم،رافعينصلواتهم
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التلمود

ا!نا،إالرلمحب))أيها:ا(مملماتبهذهتبدأأ!برياا(!قسفيجدأقديمةواحدةصلاة

اتكلواالذلِنبآبائنارِ!مةملكنا،أبانا،وواسعاً.كبيراًغطفاًلناأظهركبيرأ،!باًأحببتنا

وعلمنا((.نحوناوحوماًكن،الحياةوصاياعلمتهماسذينوا،عليك

ملكنا،"إلهنا،:فيقولالدفنِالحقدحالةفي))آخيبا((الحاخاميتلوهاأخرىصلاة

وارحمنا!".ساعدناملكنا،أبانا،.سواكملكاضاليسهلكنا،أبانا،لدَّامك.اخطأنا

وبخاصةا(ضلمودية،اليهوديةلدىمألوفةايلأ(!هحِةفكرةكانتكم،عادةيفهم

لشرح.الحاخاماتوأمثالحكمفيكثيرةمراتتشغلهالذيالمكاننلاحظعندها

)تكوينإبراهيمإلىاللهوجَّههاعبارة((،أمامي))أُسلُكالكلماتهذهبينالفروقات

يصورمشهد(،69،)تكوين((اللههع"سار(:أنوحبخاصةأخرىوعبارة1(،7)،

أمامي"))سروللراشدمعي(())سزللصغير:قالصغير،والثانيراشدالأولولدانلهأميراً

.01(،03،)تكوين

وسارعاد،إسرائيلجمعيتقدمكانالذيالربملاك:الخروجسفرفينقرأ

ابنه،يصحبهالطريقفيسائراًرجلكان:الثانيالمثلبنيالعبارةهذهعلى.خلفهم

عندهاالولد،اختطافيريدونطرقمطاععليهماهبطوفجأة.أمامهبالسيرلهسمح

هاجمهثمللأمامطفلهالأبفأعاد،الخلففيظهرذئبأأنغير.خلفهالأبوضعه

طريقه.وتايغذراعيهبينابنهالأباحتضنعندها،واحدةدفعةالطرقوقطاعالذئب

فأطعمه،الطفلجاع.ثوبهعليهالأبفنشر،الحادةالشمسحرارةمنالطفللضرَّر

منخروجهملدىإسرائيلشعبمعاللهفعلَوهكذا.ليشربفأعطاهعطش،الأب

مصر.

الملكتج!سشِة.طريقبسلوكملكابنبدأيمَول:مشابهاستيحاءلهآخر،مثل

منخجلأناأعود؟وسيلةبأىِ:أجابهابنهلكن!ولديياعُد:الرسالةهذهمعمربياً

لو؟لأبيهالعودةهنالابنيخجلهلالجديد!النداءهذاالأبلهأرسل.أمامكالمثول

!بيك؟أمامذلكيكونألاعدت،

تأهيلفييساهماللهأنلخِّمالتيظكفىِتظهر،الأبويةالعقيدةهذهذروةإن

ثلاثة:همالبشريالكائنلَكوينفييساهمونوالذين.البشريالكائن

،للعظامالمكونةالبيضاءالمادةالأبلِقدم،والأم،الأب)الممجد(،الواجدالقدوس

المادةتقديمفيللأمالفضلويعود.العينوبياضوالدهاغ،،والأعصابوالأظافر،
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القهعقيدة

الواحدالقدوسشيعطيا(سع!ت.ش!دقةوالشعر،والجسد،للحلد،المكؤَنهَالحمراء

وبعباراتوالذكاء.1(!قلىأمملام،ا1(سممع،النظر،،الملامحالرو!،،التنفس)الممجد(

ماركل،القدراتأهاا(عبشمري؟اط!طئنالفيزيائيالشكلبخلقالأبوانيقومأخرِى،

.السماويالإلهمنهبةفإنهاالشخصيةيسمكل

نأواقععلىحيبرهانهومخلوقكل.البشريةللعائلةحبهتساوىِاللهأبوةإن

المأثورالقولفىِالفكرةهذهعنالأفضلالتعبيريندرج.الحبإلههوالجميعأبا

حببفضللكن،اللهصورةعلىمخلوقلأنهمحبوب))الإنسان:عقبةللحاخام

".اللهصورةعلىكالإنسانلأنهقيل:كما،اللهصورةعلىخُلققدأنهأخبرخاص،

والحمالىالقداسة+15

أساسأكانتبلميمَافيزيقية،فلسفعِةأوهاهاًللحاخاهاتبالنسبةاللهفكرةتكنلم

اللاأخلاقية،تعنيالأصنامعبادةأنأرأينا،أنسبقكماأخلاقياً.الصالحةالبشريةللحياة

المنحط.الحقير،الوجود

بعدفيماسيُظهر.والعملللفكررفيعلبرنامجإلهاماًكان،باللهالإيمانفإنبالمقابل

التلمودية.العقيدةصلبفيموجوفىة،اللهتقليدعقيدةأن

تعنيفهي))القداسة((.هيالألوهيةتميزالتيالخاصةالعبارةفإنالصدد،هذاوفي

باللهدائماًاليهودىِالحاخاميفكرالإيجالي.والكماليدنَس،ماكلعنالابتعاد

يتكررماوهذاله،يمنحهاالتيالأسماءوكل)الممجد(((؟الواحد))القدوسذاكراً

عدة.مرات

القدوس))يقول:البشريةللكائناتوأهميتهاالإلهيةالقدسيهَالتاليالنصيوضح

إياهاوهبتكالتيالروحنقي،هسكينتقي،أناانظر،أ:للإنسان)الممجد(الواحد

وإل!حسنأ،ش!اناًذلكفيكونلك،وهبتهاعندماالنقاءبنفسليأعدتهالو.نقية

(.18،1حبارأ)سفر(ماهلصأهرهاسأفى

إنهاخاصاً.مفهوماًتتضمنفهي))قداسة((،كلمةاللهعلىئطئقعندماولكن

71
http://kotob.has.it



افصثمد

بصيغةهناوالصفة(،قدوساللهالأنالنصفي.بشريكائنك!!علىهنيعةقداسة

يلي:كمانشرحهوهذاالجمع

تُفشَر.الأقداسقدسإنه:أخرىوبعبارات"؟القداسةأنواعلجميعقدوس"هر

لهموقلإسرائيلىبنيجماعةكلفزقائلاً:موسىالربأوكلٌمَقديين:الكلمات

المحتملمنلَائلنِن:2(،،91لاوي)سفر،قدوسإ!الىبأظلأنيقديسينكونرا

اوبأظأ"لأنني:اقوراةتضيفلماذاإليكم؟اللهمثلقديسأالإنسانيصبحأنتصور

بلوغها،.يمكنكمالتيالقكاسةدوجةمنبكثيرأعلىقدسيتي؟"،قديسإلهك

9(.24،)أحبالى

علىيؤكدونبللله،الكاملةالمَداسةبهذهيعتمَدونوحدهمالحاخاماتيكنلم

السبيلسلوكعنبالامتناعدنص،كلهنعليهابالمحافظة(طيهوديالأساسيالواببما

بأعمال،العالمفيلشهرتهالأمينالحارسكانالختار،اللهشععبكضيص،.!المعيب

إلىيؤديمنبوذحقيرسلوكأيفإنوبالمقابلى،".اسمهالَذَشمافؤَضته،به!ة2!د

اسمه.تدنيس

يجد،التوراتيالأصلهووإسرائيلاللهبينالداخليةالقرابةعلىاططئىَالمبدأهذا

قالهكذاإسرائيللإَلىقلبرألذلك3ة3،حزديالتنبؤاتفيكمالاًالأكنرتعبرِه

الذيالقذوساسميلأجللكنإسوائيلآلىيافاعلىأنالأجلكمليصالربالسيد

هنهجعلوادرجةإلىالحاخاماتبهتضئثيض،.دخمَاكينالأعمفيدنستموه

للهخمائناًمنهيجعلبل،بالذنبالشعورلليهودييؤديلاسيءفعل.للسلوكأساساً

والأخطر.دينهأبناءأحدضدوآخروثنيضدارتُكبخطأبينالتمييزيتملهذا.وشعبه

لنيهودي.هنهاليهههـديبالضرر.لغيرالتسبب

بتوضيحضطورتهإدراكيمكنالخطايا.أشنعمنكواحدمعتبراًتدنيمالاسمكان

ولاندامته،قبوليمكنولامذشبط،فهواللهاسمدنَّسمنأكل:التصريحهذامن

يمكنهوحدهالموت؟خطيئتهلمحوللعذاباللجوء!والتكفير،يومسمعتهاستعاكةيمكنه

يدنسمنإنأيضاً؟قساوةأكثرالصراحةتكونآخر،مكَانوفيمنها((.يخلص!أن

تنسى.لاالتيالخمسالفئاتعدادفييصنَّفاللهاسم

دونأوعمدعنناجمضروأوخطأبيناليهودىِالشرعفيهايميزكثيرةحالات

سرأاللهاسميدنسمن)كل.مستحيلفهذاهنا،المعتبرةللإهانةبالنسبةلكنقصد،
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ال!هغيدة

قصد"غيرأوقصدعنالسماويالاسمدُنَصلوحتىعلانيةللقصاصيتعرض

الإلهي،اسلاسمالبشريالسلوكسئب!لفعلبالنسبة،صراحةهذا،قبلنالوحتى

قديسين،"كونواالاَية:تأتيهنامن.خلقها!وأفعاأعمالعنهستقلةاللهقداسةفتبقى

قدستمإذا:يعنيهذا:العباراتبهذهشرحهاوجاء!قديسأنا،إلهكمالعلىِ،،لأنني

لمإذالكن؟نفسي-أناقذَستمونيأنكملوكما،الشرفأمنحكمفإننيأنفسكم

نأالممكنمنأنه،مِح.نيتقدسرلمأنكملوذلك،علىفسأحاسبكمأنفسكمتقاسوا

يلي:مابالنصيراد

قيلقديسأ".أكو!"فلنتقدسونيلمإذالكنقديساً"،صرت"أيقدستموني،إذا

أحبار)سفرتفعلوا.لبمأوقدستمونيإن،القدسيةمنحالةأملك،قديسلأننيأيضاً:

إلهكمالرثأنالانيقذيسينكونوالهموقلإسرائيلبنيجماعةكلَّأهُز2(91،

قدّوس!،-

يوصف(ل!أالذيالوصفالفائقالاسم-11

!هناكشيء.أوشَخصعنبعسِطاًتعبيراًل!ابالنسبةألاسمليس،للشرقيينبالنسبة

المممِز()إلاسميحيضخاصأالتعظيمكاذلهذا.طبيعتهنفسيمثلالاسمبأنقناعة

ولو711المقدسةالرمزيةالأربعةأحرفهإسرائيلإلىأبانالذيالإلهيبالكائن

أيةيثيرالمستعملهَاللغةفيالاسمهذااستعمالأنلمدُلم،التوراتيالعصرفي

البابلي؟بعد.السبيحتىجاهحأجاه،جداًكنيرةالمركبةالأشخاصأسماءشبهوك.

الأولىالأزمنةمنذلكنأبداً.محرهاًيكنلمالأربعةالرموزاستعمالأنعلىيدلهذا

القاعدهَ!لقد.الهيكلخدمةصلاةفيإلاالاسميلفظلمالحأخامية،للحقبة

المكانخارحنكن،يكتبكماالاسميلفظالعبد،محراب"فيانتالي:النحوعلى

آ%ص".باسمي!سَبدلقلاسمالمقدءث،

يوميأالمنطوقةالكهنوتيةبالمباركةالخاصةالعباراتضمنمو!وداًالرباعىِانرمزكات

إلكبيرال!اهنيلفظللتكفير:النهاريالصقساداخلأيضاًموجوداًوكانالمعبد،في

73

http://kotob.has.it



اللَلموفى

كيفانظروا:المجتمعو(!ائفة،الكهنةهـلمجموعاضحخصه،بالخطايا:اععَراساتتلاتة

الترف،إسرائيلبيصَ،شعبك!،يهوه"يادتحو!:النَالنَهَ،ا!علاةاتلكالمَلموديصوع

(JHVHباسمكأتوسل،أمامكأخطأعصا،،الظلم JHVHعنيعبرالذىِالاسم

ا!ترفهاالمَيوالشروروللخطاياللمخالفنِ،للظاطين،ا(خفرانامنحالألوهمِهَ(.رحمهَ

وصايافىِمكحوبهوكماأهاهك،وعدهو!ا(فعصا،والذي،إسرائيلبيتشَعبك

من!ونق!كمعنكمفياليومهذافيالأف:موسىلخادهكالفديمالعهد

المحتضدوالسحعبالكهنةسمعوعندها.03(،16)أحباراوب،أطمخط؟كمبم

البهبير،الكاهنبصوتبحريةالملفوظوالجلالالطوبىالكلياسمالكنيسباحةفي

اسم"تباركوهتفوا،بالأرضملتصقةووجوههموسجددرا،ركعواونقاء،بقداسهَ،

الأبد((.وإلىالدوامعلىالملكالقدير،العلي،الجلالالعظعِم

الممارسةهذهواضحاً.الرباعيالرمزلفظكانالهمِكل،وجودمعالحقبةنهايةفي

مراهقمَه،فترةنجلالأنهيروي.كهنوتيةلعائلةينتميالذي)تارفون(الحاخاميؤكدها

إلىوتنصت،السرادقإلىأعمامهأحدتبع،الصلاةلإدارةالمطلوبالسنبلوغهومَبل

المقدسالاسمأنلوكماشيئاً،يقولسمعتهلقد:وأضافالأكبر.الكاهنبهيتفوَّهما

الكهنة.،زملائهبترتيلمغطى

وبخاصة،بوضوحالمقدسالاسملفظتجنبفييساهمأنالاجتهادْلهذايمكن

يوضح.الدينلرجالالأخلالَيالمستوىفيبالانخفاضالاكبرالكاهنيشعزعندها

يكونعندمالكنخكالي،بصو!المقدسالاسمشاداةالأكبرالكاهنعادهَ))منالتلمود:

((.منخفضبصوتاللهالأكبرالكاهنشِاديعندهاكبرِاً،الفاسقينالرجالعدد

وعلانية.بحريهَاللهاسماستخدامللعامةيُسمح،الأوقاتمنوقتفيأنهغير

اسميذكرأنأصدقائهعلىالسلاميلقىِواحدكلمنيُطلبكانالميشنا،وحعسب

لاالذىِالسامرفيعناليهوديتمييزفيللرغبةجاءتالوصيةهذهأنالمحتملمن.الله

عنالحاخامياليهوديوتمييزلفصلوأيضاًفقط،العلماسمبل(الرحيم)اللهيقول

المسيحي.المهودي

لهميكونلنالذينبينومنالاختفاء.عنتتأخرلمالعادةهذهفإنيكن،مهما

أحدقال.الحرفيبمحتواهاللهاسملِلفظمنهناكفيكونالاَتي،العالمفيهسمة

قتل.بجريمهَمذنباًيكون،بوضوحاللهاسميلفظمنالنَالث:القرنحاخامات
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اللَهمخيدفت

)مو"!إي(،آحرنجمَو!(الرحيم)اللهاس!ال!ضيس!!فيا(سعبادةهراسيمفيتبدات!لحد

وتلامذتهما!قلاءإقبلهندورياًهنقوللاَالأصلياطفضاكانبحسبهتمَليدهناك(ممن

اغظطريقةوظلتلاحقاً،توقفالإجراءهذااممن.سنواتسبعك!مرتينأومرة،

بالضبط.معروفةغيرالرباعىالرمز

أسلافهممثلاقلموديةالحقبةهنفاليهودمعالمها.صوَّرناكماالألوهيهَفهميظهر

جوهرفيإلهإلىيتوجهونكانوابل.مجردةأوليهَقضمِةيعبدوالم،التوراتيةالأؤمنةفي

فيماسنبحثحية.حقيقهَكانبهيعترفونالذينلهؤلاءبالنسبهَأنهبمعنى)شخصي(،

لتكولِنالكافيةالذكر،السالفةالنصوصلكنقريباً،المثالسهلَكانماإذابعد،

مقدسةحياةلهملتوحياليهود،اعتقادح!طسابقاًمُعذَةكاشط،اللهعنالفكرة

وعادلهَ.

خاصبشكلوموضحةالمقدمةفيهوضوعة،بالألوهيةالمتعلقهَالعقائدبعضكانت

صفةإظهارتولمجبهكذا.زمنهمفيالحاصلةالظروفبحسب،الحاخاماتمن

التبشيروبُدئ،الجديدةالمسيحمِةالعقيدةبرؤتعندما.زمنهمفىِالإلهيةالوحدانية

بقدسية،ماديةلابقوهَالمجاهرةعناليهوديعَوقفلمثانيهَ،ناحيهَمن.الأقدسبالثالوث

المجاورةالشعوبتعزيهاالتيوالمهينةاللاأخلاقيةالممارساتعلىاجتجاجأ،الله

الخاصة.لألوهياتهم

فيمقدسةلتصبح،الإلهيةعقيدتهمنقاءعلىالمحافظةفيالحاخاماتجهدلقد

بصحبته.دائمأيتواصلأنللإنسانيمكن؟المنالسهلاللهكانإليها.المنتسبينحياة

،الضرورةقضتإذا.سعادتهمويبغىالأرضعلىعبافىهص!؟برحمتهعطوفأب

صلتهتبقىذلكومع،خلقهعنبمعزليضعانهالمطلقوكمالهاللامتناهيجلالهفإن

الرئيسيالمبدأهوذلك.ومثالهصورتهعلىالإنسانخلقلأنه،ومتينةأكيدةبهم

مصافإلىالإنسانيةرافعأ،الحيوانيةالمملكةباقيعنالبشريللجنسالفاصل

أبدأ.بينهماالفاصلالخطيتجاوزأندون،الألوهية
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ا!تامَي

والعالمالئه
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لصلطا5ِاللَه

الحونعلم+ا

بهاتمئزالتيالمودةبنفس،الطبيعةشراءبماالتأملا!حياإْسرائيلدكالَرةيبدِلم

نظرياتعرفقدالحا!اماتمنبعض!نوإذا.واليونانيونالروهانيونالمفكرون

لبعضالتعرضثونساكن!!يبقوالمفإنهم،نالكونشوءحولوأفلاطونأرسطو

فلسطينمدارسفيتدزَستكنلمالتي،للدراسةكمواضيعالطبيعيةالعلومتأثيرات

وبابل.

منذلكمنالتحققزيمكنكلياً،مطبقةالدراسهَتلككانت،تقدمماعكسعلى

هوبما:الأربعةبالأشياءيفكرمنكليولدلأأنالأفضل))هنالتاليئ:الإنذارخلال

بعد".وماقبل،هو:بماتحت،هوومافوق،

والكنيسي:الكهنوتىِالنصفيويذكرهذلك،ال!لموديؤكد

الاعنهتفتشلامخبأهروها؟أبحاثكموضوعيعشكللا،عليكصعبهو))ها

الموقفيصفأحدلا"8السريةبالأشياءلَهتمولا،يديكبمتناولهوبمافكرتسبره(،

:السؤالحول.أفضلبشكلالرباني

مغلقةالباءأن))كما:الجواب)سط(؟العبريبالحرفالخلقحولالروايةتبدألماذا

بالأبجاثالمَيامعليكممنوعكذلك،الأعلىأوالأماممنإلاالجهاتجميعهن

".للخلقالحاضربالزمنفقطالاهتماموعليك،الخلق!يوفوقأمامهوبماالمتعلقة

لسببين:الأبحاثمنالنوعهذامنالنفوريستوحى

اليهوددكاترهَمنالعديدنظرفقدالواقعفيالديثي؟الإيانقهددلأنهاأولها:

بنعزاي،بن:همالفردوسإلىصعدوارجال))أربعة:التصديلهذابدهشة،البارزين

:الصراخمنحذاو،الرخامدرجاتتصلونعندماعقيبة:قالوعَقيبة.آشر،زوما،

)أيآشرببينمامختلاً:وأصبحتأهلؤوماوبن؟وماتتأهلعزَايبنالماءإ(("الماء!

((.بسلامعقيبةوسار،النباتاتقطعالاَخر(

مفتاحمنهنستشفأنيمكنلكنمؤكد،غيرالمحكمالنصهذاتفسيرييقى

الماءمنيجعلونالروحيونأيالغنوسيونوبعدهماليونانيونكانالماء.إلىالتلميح

يكونأناغتملوهناضلمود.افيئتكررالاعتقادهذا.الكونلولادةالأوليالعنصر
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اقد،د

العنصرلمبدأالعائدةالكونأصلنظريةعنا(ضخليالضرووىِهنأنهتبيانأرادقدعقيبة

المطلقة.للحقيقةصورة،اللهعريقمنأي،الرخامدرجاتمننمَتربعندها،السائل

التيلقناعتهميعودفهذاالميتافيزيكا،الحاخاماتيحترملمنوحتى،أخرىجهةمن

نحووتوجيههاأفكارهملإشغالالتوجهوأن،كافيةالعالمهذامسائلكانتبموجبها

كلقبليهم"ما.الهامةالعمليةالمواضيععنانتباههمتحولقدساميةنظريةاعتبارات

الموجِّه.مبدأهمهذاكان((،والعملالفعلبل،التأملليسشيء،

)معازيالمسماةالدوأساتفروعمنبنوعيهىتثقفواالحاخاماتبعضأنبيد

بعد(التركيب)عمليةميركابا(و)معازي،الأولاقكوينبعد(الخلق)عمليةبيريخيت(

لا8فرداًفرداًمختارينالتلاميذمنحلقاتفيإلاالعقائديشرحونلاكانواحزقيا.

وسطالداخلةالعناصربعضباستثناء2ب،السرالتعليملهذاشرحأوتعقيبأييوجد

قيمتهالكن،كثيرةالمراجعهذهوالمدراش.التلمودفيالكونبعلمالختصةالمراجع

تحاولبل،الكونيةللظواهرهنطقيةقياسيةبأبحاثتأتِلمفهي،معدومةالعلممِة

العالم.وتركيبأصلعنيعلمونهلمافقط،المقدسالكتابمنالاستنتاج

بهذامعقدةمسائلحولليستنيرواهناكفتشواالحاخاهاتأنبسهولةيُفهم

خدبأفالأؤليأعمالأولىأتتكدم(:التيالحكمة)إنهاالتوراةتقول.الشكل

،8)أمثالاةوض،اتكونأنقبلالأؤلمنهُسحتُجدأ.القديمةأعمالهقبلى

بأسفارممَمثلةبالطبعكانخط،العالمقبلْخلقهوجودةأنهاعلىالمقدهةالحكمة

لذلك:سببألديهأنالضروريفمنأولاً،خلقهالَداللهكانإذا)لَورا!القديمالعهد

الأداة))كنت"تورا((:تقول.العالمبناءبموجبهسيمَمالذيالخططبتصميمالأهريتعلق

عادتهفمنقصراً،دنيويملكيشيدعندما)الممجد(".الواحدللقدوسالباليةالمعمارية

لا،بدورهوهذاالمعماوي.المهندسرغباتبل،الشخصيةرغباتهحسحبيبنيهلاأن

مصغرةبصورةعليها،ليرسموالأوواقالخططاتلديهبل،المجردةتصوراتهعلىيعتحمد

الواحدالقدوسفعلهكذا.المناسببالشكلوالمداخلوالعنَمققالنوافذترسط

.الأساسهذاعلىالكونخلقثمومنال!تورا(،استشار)الممجد(:

فىِالمولوديهوديأصلمنيوناني)فيلسوففيلوناعتمدها،أفلاطونية!رةتلك

صمَّمفقد،قويةدولةيخلقأنالله!زَرعندها:يكتبوهو.م(،ق13عامالإسكندرية
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لملطا،لقها

فقط،بالدكاءإدراكهيمكنِعالمأهذا!السمك!!،حسبوصنع،عقلهفيأولاًشَكلها

لخلقالأولالنموذجمستخدماَ،بالحواسرؤيتهيمكنعالمبخلىَأكملهثئَمومن

ليتثقفواكلمهَ،بكليدققونالحاخاماتكانلهذا،اللهعقل)تورا(ادتعكس.الكون

فيالمو!ودةالكونيةالنظرياتمعظمشرحيتمهكذا.الكونوبنيهَالخلقعمليةحول

الحاخامىِ.الأدب

نأذلكهنينتجالأشياء.كلقبلوجودهعلىينص،اللهرموزأحدأنرأينالقد

حصليبدأهأنقبلوُجداللهمثلشيءولا،بالضرورةخُلقالكونفيشيءكل

))إلهكم:يقولالأخيركان.وفيلسوفغمالئلالحاخامبينالمسألةهذهحولحوار

)اللاشكل،))بوهو"))توهو(،مثلأوليةموادتصرفهتحتيملكلكنههر،aكبيرفنان

:الحاخامأجاب((.عملهفيساعدتهالتيوالبحارالماء،الهواء،،الظلمات(،الفراغ

د))توهو،وبالنسبةجميعاً.خلقهمقدالمقدسالكمَابأنيؤيدجميعهم!ملعون))أنت

الأوصْألتتفتحالشدَّة((وأخلق،والغنىالثروة))أمنَحُقيل:الفراغ،الشكلبوهو(

8(.45،)إشعيا،خلقتهالربأناالبرولئنبتالحلاصولينهمر

الشروخالقالسلاموهُجريالظلمةوخالقالنوومبدعأناأ:للظدما!وبالنسبة

(.457،)إشعياهذه.كلها،ص!انعالربأنا

هذهلتسبَّحالسماواتفوقالمياهوأيتهاالسماوا!سماءياسبحيهللماء:وبالنسبة

خمالقالجبمالىصمانحىصذاأفإف5(-148،4)المزمورفخُلقت،أهرلأنهالرباسم

واسمهالأوضمشاوففجراًالوافىُالظلمةالجاعلفكرُهماللبثرالمبيِّنالريح

الغماوتكنلمحينأولدتالبحار:يخصوفيما(413،)عاموسالجنود،إلهالرب

5(.المياالغزصرةوالينابيع

خلقتُالأولاليوم"فيالإعلانهذافىِالعدممنبالخلقالعميقاليمَيننفسوُيمجر

،الظلماتر،النرِ(،الفراغ)الشكل،أي،بوهو(-)توهو،الأرضالسماء،أشياء"عشرة

.الكونمنهاتكؤَنالتىِالأوليةالعناصرتعدادهوهذاالنهار.،الليلالماء،،الريح

منها.كلعنالتلموديكونمفهومأيلنوضح

)شام،منلمزيجمشروحةكال!السماء،إلىتشيرالتيالعبريةالعباوةالسماء:

منإذنمؤلفالسماويالفضاءوالماء،الناوأيوماييم()إشأوالمياهمكانوهاييم(

العنصرين.هذين
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التلمسوفى

))عددسبع.سمواتيوجدإذنالسماء.تعنيتعابيرسبعةالتوراةفيوتوجد

عرابوت(.يمَول،ماخون،هاوون،ؤيبول،شيخاكيمراكيا،،)فيلون:(سبعالسمواصَه

كُتب:كماومدّ()جزر،ليلأوقتوسعصباحاًتنبسطأنهاالوححِدةخاصيتها:فيلون

)نبوءة(مأواهمنهاليجعلكسرادقوينشرهاخفيفقمالمقهثلالسماواتأييسط

(.04،22إشعيا

الكواكبوسائر،النجومالمَمر،،الشمسلِحملماكلهوالجلَدْبمعنىراكيا:

17(.1،)تكوينالأوض(علىلتضيءالسماءجلدفياللهأوجعلهاقيل:كما

منايخومأم!رأثمقيل:لأنهللصالحينالمنتسحقالتيالرحىهيشيخاكيم:

السماء(منطقةوأعطاهملياكلواالمنعليهموأهطرالسماءأ!ابوكعحفوق

.24(-86،32صرمزأ

الملاكجانبهوإلىالهيكليرتفعصطوالمعبد،،السماويالقدسمكانهو:زبول

مزلاًلكإ))أقمتكتب:كماالذبيحةيقدمالذيالكبيرالأميريقفميخائيل

نعرفلماذا13(.8،الأولالملوك)سفرللأبد((،.فيهتقيبممكانفي)ذبول(لسكناك

!ضىمنوانكلالسماءمنأت!أيضاً:كُتبلانهالسماء؟يدعىالمكانهذاأن

لي(.ومراحفكأحثعائكؤفيراحتبسهل.وجبروتكغيرتكأينوفخرك.قُدسلث

.15(،63)إشعيا

ويلتزمونليلاً،يرتلون،بالقداسالمحعَفلينالملائكةجماعاتتواجدمكانماوون:

وفىِاف!و(.فيبركتهالأؤلييمنحألن:كُتبكمالإسرائيلتمجيدأنهارأالصمت

بالسماء؟متجلقالأمرأننعرفلماذاول(.32،)8،معيمادحيهتراتيلستكونالليل

على)الماخون!يحتويالسماء((.هنالمقدس)ماوون(هأواكإلىْ))لَطلَّع:كُتبلأنه

ملتهبةأبوابه؟للنباتاتمميتةكرويةقطرات،الضارةالندىقطرةالبرد،،الثلجاجتياطي

ولعاوكأوانهفيهطرحاأوضكفيؤتيخيرهكنؤالسعماءلكوبأيفتحقيل:كما

لماذا12(.28،)التثنية،تقترضلاوأنتجمنرونأمهنكفيقترضيديكعملىجميع

/مكانمنالسماءمن"استجب:كُتبلأنهالسماء؟تعني)هاخون(أننعرفنحن

،الإحسانالمحاكمهَ،،العدالةتكونأعرابوت(فى(.893،أول)ْملوك"بيتكهاخون/

نأتوشكالتيالأرواحالاَمال،،العادلةالارواحهناك؟النعمةالس!لام،الواسعالملُك

هناك.الأمواتلاحياء)الممج!د(الواحدالقدوسسيقومبواسطتهالذيوالندى،تخلق
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لكلالط،اللَه

الملائكة)حايوت(،اطقدسةاممائناتا(،والملائكة)الأحياءوالسيرانيمايلأوفانيمتسكن

يستويالذيوالممجد،السامىِ،الحيالله،الملك،الشرفعرش،بالمراسمالقائمون

اسمه)عرابوت(،السحبفوقيستويلمنطريقاًافتحأقيلكمااسسحاب،اعلى

.(86،4مورمز)الهوه

الزهنفيأنهالحاخاميينأحديوضحمنها،السماءصُنعتالتيبالمادةيتعلقفمِما

المركزيالشلال!إ،المياهوسطفيقبة"توجد)الممجد(:الواحدالقدوسقالالغابر

السمواتمافىئأطته(الوقتنفصفيوالسفلىالعلياالسماواتوخلقتتجمد،

4(.2،)تكوين(والسمواتالأوضالإلهالربصنعيومخُلقتإذوالأوض

السماء((.جلدولا!فوقمنالخارجة))النارآخررأيوحسب

علىمعتمدةثالتهَنظريةتقولصُليأ،وجعلتهالماء،سطحالنار،جفَّفتلقداسمعوا:

والماءالنار)الممجد(الواحدالقدوسأخذ:سماوات)شمايم(كلمةمنالاشتقاق

السماء.منهماوكوَّنومزجهما،

بعضها،فوقتوضعحتطبقِاتسبعمنالأرضتشكلتفقدالسماء،مثل:الأرض

"(.أ،12c)أستيرمختلفةعباواتسبعبالتناوبلهاتستخدمالتوراةلأن

تختلفالأرضأنغير،واحدةمادةهنصنعتاوالسماءالأرضأنالقوليمكن

الحاخاميقول؟الكونهذاأالممجد(الواحدالقدوسخلق))كيفعناصرها.بعدد

أتىالمزيجهذاوهنمزجهما،الثلجهنوالثانيةالنارمنإحداهما:كرتان:جوخانان

((.الكون

السماءرياحتمثلعناصرأربعةتوجدخانِّينا"بن"خاماالحاخامقولحمسب

منآتيةإضافيةوريحالأوبعة،السماءوياحتمثلمنهاستةيوجدكان:ويضيف.الأربعة

ول(.3،01،)تكوين.الأسفلمنآتيةوأخرىالأعلى

لقاش.هوضعالمسألةتزاللا؟المستقلةعناصرهوالأرضالسماءمنلكلكانلماذا

هوجودهووماالسماء،هنيأتيالسماءفيموجودهوماكلأليعازر:الحاخامقال))

الأزليسبحواالمزامير.منالخلاصةهذهيستنتج.الأرضهنأصلهيأخذالأرضعلى

مامملo(:"يشوعالحاخاميقولإلخ..((الأرضفيسبحوه.إلخ.،السماواتأعاليمن

الله(1الأفذلك:هنيستنتجالسماء.منأصلهالأرضفيأوالسماءفيموجودهرِ

6(.37،)أيوبنرته(أهطاولوابلالمطرلوابلوكذاالأوضعلى:اسقطللثلجيقول
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التلمود

هوهالكلنمسهالشيءشَداسكالسماء،هنلِأتيفهوايلأرضعلىيوجدالثلجأنوبما

السماءفىهوماكلأن))هونا((الحاخاموأوضح.الأرضأوالسماءفىموجود

منوالثلجالمطرينزلكماالأنه01(5،)إفَعياقيل:لأنهالأرضمنأصلهوالأرض

الزاوعلىتىِوتنبتتنشئويجعلهاالأوضيرويبلهناكإلىيرجعولاالسماء

،الأرضهنأصلهالمطرأخذفقدالسماء،منسقوطهرغمولطً(.والاسؤوطً

الأوض.أوالسماءفيالموجوداتلباقيبالنسبةنفسهءالسمي

عليها،العالمارتكزشتيّا(،"ابنمعبدداخلموجودحجرعنمنقولةأسطورة

نأالقائلالرأيالأسطورةهذهتعكص.الأرضتكونتحولهاالمَيالنواةمنهاوجعل

توضُعفإنوبدووهإلزامياً،خلقهاوكان،الإلهيالخيارموضعوكا!،مقدسةالأرض

عمليةمنهابدأالتيالصحيحةالنمَطةعلىيدلشيء،كلمنقدمميةالأَ!نرالهيكل

الأدبوأنقديماً،الانتشارواسحآخراعتقادإلىتلمحإليها،المشارضكمخرةالخلؤ،

:العباراتهذهصراحهَيوردالحا..ظمىِ

العالم.منهجاءالذيالأوليالمحيطفيصخرةألقىالممجد"الواحد"القدوس

مسطحةأنهاعلىالأرضيمثلالذىِالعامالمعتقدعلىيحافظونالحاحاماتكان

ترتكزهاذا))على.نفسهالعددجميعأيقبلوالمفإنهم،وبالمقابل؟أعمدةعلىومحمولهَ

عُمُدها((فترتجفأساسهامنالأوض))ويزلزلى:يقالكماأعمدةعلى؟((الأرض

ياه((.علىالأرضالجبا.ل"مياهكتبكماالمياهعلىالأعمدةترتكز6(.9،)ألِوب

مياهعلىالجبالوترتكز.الجبالعلىالمياهترتكزقيل.كماالجبالى،علىالمياهترتكز

اذصإفإنه(،413،عاموس)نبوءةالرياخوأوجدالجبالكوَّنكُتب:كماالجبال

مشاوففجراًالوافىالظلمةالجاعلفكرُهماللبثرالمبينالريحخالق،الجبالصانع

الجنود(.إلهالربواسمهالأوض

كُتبوكما((أوامرهتنفذعاصفة))ريح:العاصفةعلىالريحترتكزقيل:وكما

والأذرعالأزليالإله))ملجأك)الممجد(:الواحدالقدوسذراعيعلىمحمولةالعاصفة

عموداًعشراثنيعلىالأرضتستريحالعقلاء:يعلن27(.33،)تثنية(تح!منالأبدية

بنيعددعلىالأمتخوموضعآدمبنيوفرَّقالأعمالعليقسَّمأحينقيل:لأنه

الحكمةأ!يل:لأنهفقطةأعماسبعةعنآخرونيؤكدبينما(.32،8)تثنية،إسرائيل

شاموعا"بن))أليعازرالحاخامأما1(.9،)أمثال،السبعةأعمدتهاونحتتبيتهابنت
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لكلالط،للَها

)العدل((،اسمهواحدعمودعلىهحمولة"الأرضواحدعمودسوىيقبللافهو

((.العالمأساسوحده))العدلكُتب:وكما

فرسنيأربعمائةمساحةمصر))تشغل:الأرضأبعادمعتناسباًيُدؤَسكانماإليكم

جزءاستينمنجزءاًتعادلوالحبشةالحبشهَ،مسعاحةمنستينهنجؤءألِعادل؟مربع

فرسنيمليونوسبعينوسمَةخمسمائةالأرضمساحةمجموعويكون((.العالممن

للدرسلكنهربعاً.متراًوستينوستةبكيلومترينالفرسخالحاخاماتيعادلمرنجح.

يأذراعألفسماكةللأرضويعطىالمطوبهَ.الدقةبهيقصدلاالتلمودفيمرناًمعنى

الواحد.للذراعسنتمتراًخمسنِيعادلما

يحمِطكبيرخطهوتوحو::وعرضطولخطالحاليبمعناهابوحو:-توحو

وحولها،مأواهالظلمات))جبلقيل:وكما،الظلماتانطلقتمنهوالذي،بالعالم

وُلدتحطمنالأعماقفيمغروزةبالطميالمغطاةالحجارةعلىتدلبوحو:((،خيمته

)بوحو(.الفراغومستوى)توحمأ((للسديمالخواءخطمنهامدَّالقدقيل:كماالماء،

خطعليهاويمدُّوالغرابالبومفيهاويشكنوالقنفذالقوقأويرثها11(34،)إشعيا

العالم:وجدبواسطتهمااللمَانالأساسيتانالمادتانإذنتانكالحلاء،.ومطمماوالحؤاء

والماء.النورغيابد!ليعم!،مخلوقشىِءأفهاعلىالمفهومةالظلمات

يمَول.العالمخلقسبقددالضوءخلقبهانإذافمِمالمعرفةجدلهنالكالضوء:

بناءمللثأراد:التاليةالقصةإليكمآخر.شيءأيقبلخلقالضوء))إن:إسحقالحا!ام

القصر.أساسيضعأينليعرفوالفوانيسالمشاعلأوقدفعل؟ماذا.الظلماتفيقصر

فكّرواأولاً،العالماللهخلقلقد:يقولآخرحاخامخُلق.ماأولكانالضوءكذلك

1(.،3)تكوينوالفوانيص((بالمشاعلأنارهتئَموهنهَصراً،بنىالذيالملكبحكمة

وجهوعلىوخاليةخربةالأوضوكانتوالأوض،السماواتاللهخلقالبدءأفي

ووأىالنوو،فكانالنوويكناللهوقالالماء،وجهعلىيرفاللهوووحظلامالقمر

،.والظلامالنووبيناللهوفصلحسنالنووأنالله

إذن؟الضوءمصدرأينفمن،الخلقمنالرابعاليومفيإلاتكنلمالشمسأنبما

أحاط)الممجد(الواحد"القدوس:الحاخاماتأحدفشَره،السؤاللهذاجوابانأعطي

نأآخرحاخامويؤكد((.الكونأرجاءجميعأنارلمعانهوأن،معطفمثلبالنورنفسه

تبدو.الأرضخلقعندرأيناكما،الهيكلعليهأشيدالأ-يالمكانمنانبثقالضوء
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التلمود

نأالسديممكَنا(طه،منيشعا(ونيفقطحياسربا(ضوءاضاحيتنِ:اهزنفسهااسفكرةا

هنظماً.يكون

بلالضوء،غيابمنهاالقصديكنلمفإنهاظلمات،01عبارهَقلناعندما:الظلمات

الإسكندرطرحهاالتىِالأسئلهَبينمن،الأسطورةحسمب،الخلوقةالمادةبذلكلِقصد

((.الجنوب"لَدماءعلىالمكدوني

علىالأغلبيةاتفقصَ؟"الظلماتأمالضوءأولاً؟خلق))من:التاليالسؤالكان

ترجمتهايمكن)رواخ(العبريهَفي:الريح.الشمالمنالاَتيهذا،الظلماتأسبقية

أحدالريحفييرىكانحيث،الثانيالمعنىالتلموداعتمدفقد"ريح((.أوب"روح((

تجمعهارياحأربعتهبيومكلأنه))عُلماسم.العالتكوينوالضروريةالهامهَالأعمدة

المعلىَويلاحظ(.oواحدةلساعةحتىالبقاءللعالميمكنفلاوإلابعضهامعشمالمِةريح

وتجعلهاالأخرىالرياحتعدلفهيحماوة،أو!داًباردةليستالسممالدريحأن"راشي((

لفتحمل.قابلة

اليومنهاية"في:الرياحمختلفأفعالتصفالتىِالشعبيالأدبمنقطعةإليكم

الدخانإلىالشعبأنظارتتجه(،الأولتشرين)فياليهودلدىالمظلةعيدمنالأخير

وسيتعرضسعداء،الفقراءفسيكونشمالاً،الريحاتجهتلو.الهيكلمنيخرجالذي

الأرضهحصولوسيصاب،غزيرةأمطازستكونلأنهللخسارهـ،الملاكينكبار

الأمطارلأنالملاكنِ،كبارويفرحالفقراءيتألمفسوفجنوباًالدخاناتجهولو.بالعفن

ولو.الجميعفسيفرحشرقاًالدخاناتجهولو.المحصولعلىتؤثرولنقليلةستكون

جافاًيكونالشرقمنالقادمالهواءالأنيحزنفالجميعالغربنحوالريحاتجهت

وهخرباً(.

فيبرهان،الموضوعنفسحولتعصبأخرىتأكيداتمعالرأيهذايمَطابقلا

العالمالشرقيةالرياح))تهز.والثلجالمطرمعهاتجلبالشرقيةالريحأنيؤكدآخرمكان

جههَمنالماعز".تيسمثلسوداءالسماءقبةالشرقيةالريح"تجعلإبايس((منَلكله

الذهبثمنالشمالريح))تجعلالمطر((.منالحرهانالشمالريح))تسببأخرى

الرياحهذهتطرح.الذهبكصفاءصافيةالسماءقبةالشمالريحوبَحعلبخساً((.

قيممَها.الدراهموتفقدضعيفالحصاد.الجفافإلىوتؤديالغيوم

الحاخامإنيقال.والزرعالعشبتنبتالتىِالغزررةالأمطارتجلبالجنوبرياح
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لصلطا5ِاللَد

شدتهالأن"،الجنوبرياتهبعندماالنخيلأشَجارتحصَلِستظلاي!))كان"زيرا((

جذشهـها.مناعلأضَعجارتلكباقتلاعتهددكانت

صيفاًنافعةالشماليةا(سياحٍأ:أخرىأمكنهَفيالرياحتُفسَّركيفاجكمإ،وبالتالي

مدمًرةالغربيهَالرياحدوما،نافعةالشرلَيةالرياصمَابالعكس!،تعملوالجنوبيهَثشاء،ضارة

دائمأ((.وهخزبة

فيالرئيسيتينالجاهععَينبينتثاركانتالتيبهاالمشكوكالأسئلةبنِنمنالماء:

هاماًمكاناًيحتلكانالكونعلمأنهي))شاهاي((وجامعةهلَيل،جامعة،الأولالقرن

تسلسلحولخلافاتهماعنللحدلمجظفرصةأمامناستكون.الوقتذلكفيفيهما

العناصرحولجدلإلىالأحادتحماهذهأدتوقد،والأرضالسماءتكويننظام

منها.جزءاًالماءكانإذافيماويتساءلون،الكونهنهايتشَكلالتيالأولية

السماءخلقالربلأنالتالىِ:النصكفرسيحونمن"نيحمي"الحاخاميضرح

فيالربالأن11(02،الخروج)سفرأيامستةفيفيهاماوجميعوالبحروالأرض

استراحالسابعاليوموفيفيهاهاوجميحوالبحروالأوضالسمواتخلقأيامستة

هيماء(أرض،)سماء،الثلاثةالاشياءهذهوقذَسه،.السبتيومالربباوكولذلك

الثلاثةالأشياءمنهاكلكوَّن،أيامثلاثةبقىِ.الكونلخلقالأولىالثلاثةالعناصر

،أيامثلاثهَبقيت.الأولاليومفيالأرضخُلفَ))هلِّيل((مدرسةرأىِحسب.الأخرى

عدن.وجنة،الثباتالأشجار،أنتجتحيثوالثالصث،والثانيالأول

وأنتجت،والرابعوالثالثالثانيأيامثلاتةوبقيتالثانىِ،اليومفيالسماءخُلقت

والكواكب.والقمرالشَمس

وأنتجت،والخامسوالرابعالثالث،أيامثلاتةوبقيتالثالثاليومفيالماءخلىَ

))حازاريا((الحاخاميكنلم)الحيتان(.الضخمةالبحريةوالحيوانات،والأسماكالطيوو

فيهخلقالذياليوم))في:التاليالنصعلىحجتهيبنيكانصط،الرأيهذامن

يومخُلقتإذوالأوضالسمواتمبادئأهذه4(2،)تكوينوالأرضالسماءالرب

السماء:الأوليانالعنصرانهماشيئانواالسموات،.الأوضالإ"اوب!ع

خُلقت.الرابعاليومفىبهماالعملوانتهى؟أيامثلاثهَمنهاواحدةكلبقيت،والارض

والثالث،والثانيالأولى،أيامثلاثةبقيت"الشاهايأ.مدرسةآراءحمسبأولاً،السماء

الرابع.اليومفيبهماالعملأكمل
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التلمود

ووسدتاضالثاا(جومفيالأرض!صِّنت.السماويةبالأنوارأكملها:شيءبأي

اجومافيعملهوأكملالخاممم!،افرابع،الثا(ث،،أيامتلاثةبقيت.الاساسميةانيإنتاجاته

الإنمسان.الإ!صمال؟هذا!صانماذااحسادس.

هساءوكانليلاً.سماهوالظلامنهاواًالنوواللهأدفَىالتكوينسفرفيوجاء

هياهبينفاصلاًوليكنالمياهوسطجلدليكناللهوقالىواحد.يومفيصباحوكان

اللهوقالثان...يومصباحوكانهساءوكانسماءالجلداللهفسمىوهياه...

هحعاءوكانصنفهحع!بثمراًيخرجمثمراًوشجراًيُيرؤُعشباًنباتاًالأوضلتنبت

النهاوبينلتفصلالسماءجلدفينئراتلتكناللهوقال..ثالثيومصباحوكان

لحكمالأصغروالنئرالنهاولحكمالأكبرالنئرالعظيمينالنيريناللهفصنع..والليل

المياهلعفضاللهوقالوالمجع.يومصباحوكانمساءوكان..والكواكبالليل

مساءوكانحية..نفصذيكلمندابوكلوطيووحيةأنفسذاتؤحمافات

وليتسلطكمثالناصووتناعلىالإنسانلنصنعاللهوقال.خامسيومصباحوكان

وكان..الإنساناللهفخلقالأوضوجميعوالبهائمالسماءوطيرالبحرسمكعلى

(.22-15،)تكوين،سادسيومصباحوكانهساء

وجودفيالفضليعودوإليه،الأساسيالعنصرهوالماءأنيؤكدجوهريرأي

كتبهكذابعضها،فوقمتوضعةمياهاًإلاا!ونيكنلمالبدءفي:الأخرىالعناصر

وعلىوخماقيخربئالأوضأكاشت2(1،)تكوينالماء((سطحعلىتتحركاطها"روح

حَتج!وكماجليداًالماءحولثما!لياه(،وجهعلىيُرلْىُّالىوووح،ظلامالقمروجه

كنللثلجقالكتب:وكما.يابسةإلىالجليدحؤَلثمقطعاً((قطعأبالجليد))قذف

أرضاً.

الذيالمكدونىِ،الإسكندرأسطورةتدعمههاهذا.بالمياهمحاطاًكلهالعالمكان

المياهاللهقسموقديحملها.صحنوالبحركر؟مثلالعالمإن:القولإلىتفكيرهحمله

المحيط.صنعالثانيالجزءومنالسماءقبةأحدهمامنصنعجزأينإلى

الكون))يشربأليعازر:الحاخامصزَحفقدشك.مصدرفكانالمطرأصلأها

((الأرضوجهجميعوسقىالأرضمنبخار))ارتفعليلوكما((المحيطمنالماءجميعه

الحاخامويقولوجهها(.جميعفيسقيبخاومنهايصعدأكان6(2،)تكوين

((.الغيومفي))يتحلى:أجابمالحاَ؟المحيطماءأليسلكنأليعاؤر:للحاخام))يشوع"

"

http://kotob.has.it



لكلالط،للَها

كماا(سمماء.قبةخلفالواقعةالمياهمنيرتويجمحعهالكونأن"يشوع((الحاخامأعلن

هطرهنوأوديةجبالأوضهيلتملكوهاإليهاعابرونأنتمالتيالأوض1قيل:

؟"الأرضمناصبخاريرتفع))هل؟النصهدائشرحكيف11(.11،أتثنيةالسماء،

هياهوتلقيلَارشرةمثلفمهاوتفمَحالسماء،قبهَفيوترتفعتنتفخالغيومأنالنصيعلمنا

36،)أيوبلثقلها(مواًتهطلثما"ءقطاوأجذبقيل:وكماالأرضعلىالمطر

بينوالمسمافهَ:الأرضنحوبالسقوطللماءتسمح،المنخلمثلمثقوبةالغيوم(.27

القدوسأمامأكبرالمطريومأنهذايعلمنا.شعرهسماكةتتجاوزلاالمطرمنقطرتين

.والأرضالسماءفيهخلقتالذياليوممنأالممجد(الواحد

هذهح!طالسماء.هنالاَتيالماءفيهتسكبفارغبوعاءتُمَّثلَالغيمهَكانت

.الأخرىفيالواحدةماءتسكبالغيوموأنبالغيوممقرونةالصاعقةفإنالنظرية

الغيومٍأنأوبَرَدإلىهذهفتنكسر،غيمةقويبرقيضرب:أخرىشروحاتإليكم

مشابهاصوتأمحدثةالغيومفتحاتعبرتمرالهواءنفحاتفإنماء؟ممتلئةليست

وتدورينفجر،الويضأنالأقوىوالاحتمال.القارورةفتحةمنيخرجالذيللصوت

المطر.وينهمر،قرقعةمحدثةالغيوم

الشمبم!خلققبلؤجداوالليلالنهارأنبما،التوراةح!لأنهوالنهار:الليلدوام

الليلمدهَاللهشطفقدخاصاً.فعلاًكانالزمنخلقأنذلكمنفينتجوالقمر،

نلاحظالاعتقاد،هذابموجبوالقمر.الشمع!ظهورذلكعلىطابقثموالنهار،

نأقبلموجوداًيكنولم،اللهإلىبالنسبةشيئاًالزمنيعنيلابحسبهاالتيالفكرة

العالم.اللهيخلق

مخلوقةأشَياء))ثلاثهَفقط:عناصرثلاثةإنىالأشياءجميعيعيدحاخاهينص

والنار؟الظلماتوأنجبحملالماءوالنار،الهواءالماء،هي:؟الكونتكوينسبقت

المنظمةالستةالعناصرهيتلك.الحكمةوأنجبحمِلَالهواءالضوء؟وأنجبتحملت

ماء.،ظلماتضوء،نار،،حكمةهواء،:للكون

وقد،الأولاليومفيوأحدةدفعةالأث!ياءجميعخلقت،طريفةغرييةنظريةحسب

فيتنالمحشازنيحيمىجوداالحاخامان:متتاليةهراحلعدةأخذتهالذىِشكلهاتطلب

،2اموفى)سؤالىدالى!فيوالأرضءالمطفىا!أتمصدا:؟لالخلى.!

كُتب:أنهغيرنيحيمي:أجابجيشها،.وجمعوالأوضالسمواتأفاكملتا(
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لتلموفىا

أوالسمواتالأوضالإلهالربصنعيومخُلقتإذوالأوضالسمواتهبادئأهذه

وا!لأرضالسماءأنتجتاليومنفسوفيواحد.يومفيشيءكلخله!علىيدلمما

الثالث،النَاني،،الأول:الأياملِسمىِالمقدسرامممَابا"اصكنالاَخر:هـذَجمعجيشها.

جححيعها:التينقطافمثالاً:نيحميالحاخامأعطى.والسابع،السادس،الخامس،الرابع

لموقعها".مختارةمنهاواحدةك!!لكنالسلهَ،داخلهوضوعة

بينماللسماء،الأولولِةشامايمدرسةتعطيأولأ؟خلقوالأرضالسماءمنأيّ

))شَامَّاي"هدرسهَاستعانتفقدرأيها.تبرِّرهدرسةكل.للأرضتقولهيلِّي!هدرسة

هكذاصغير.بسلًمجهزهثئَمومنعرشأ،يبنيملكمثلاللهعمل:التاليةبالمقارنة

1(:66،)إشعيا.لَدميهوطئوالأرض،عرشيهيالسماء)الممجد(:القدوسيقول

وأيليتبنونبيتفأيقدهيهوفىوالأوضعرشيالسماءالربقالأهكذا

(.واحتيمقزَيكونهكان

هنينتهيأنقبلالسفلىبالطوابقيبدأقصراً.يبنىِالملك:لقولهفَيلهدرسةتعود

العلما.ابطوابى

هدارسرؤساءالعالمآباءهؤلاءرؤيتيلدى"أندهشُ:جوخايبنسيمونالحاخامردَ

والأرضالسماءفإننظريوجهةهن.الموضوعهذاحوليختلفونوهموشائَايهيلِّيل

كُتب:لأنهواحد(.وهتفيلكوَّناواحد،أصلمن)جزءان".وغطائهوعاءمثلتكوَّنتا

،48)إشعياجميعاً(فيقفنأدعوهن،السمواتشبَرَتويمينيالأوضأسستأيدي

وطوراًالسماءقبلالأرضتارةالمقدسالكتابيذكرلماذا،إليهطلبالحالةهذهفي(.13

نفسها.الأهميةلهماوالاَخرالواحدأنليعلمنا؟الأرضقبلالسماء

مختلفة:!اتمة"جوضانان"الحاخاماستخلصهيلِّيل،مدرسةمقارنةنتيجة

نأغير،العلويةثماسفليةاأولاًالطوابقيبنيقصراً،بشريملكيشيد"عندها

معاً".والأعلىالأسفليبني)الممجد(الواحدالقدوس

السماء!بةفيخلقت)القد:الكلامهذااللهإلىنسبفقد،بالنجوميتعلىَفيما

فيلقأ،ثلاثينجيشولكلجيشأ،ثلاثينمنهاواحدةلكلوخلقت،مجرةعشرةاثنتي

معسكراً،ثلاثنِنكتيبةولكل،كتيبةثلاثنِنلواءولكللواء،ثلاثينفيلقولكل

السنةأعدادهعتتوافقالنجومهنكثيرةتجمعاتألفاً،ستينمعسكركلفيووضعت

((.الشمسية
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لكللطا،اللَه

فيحرفيأ.بهالأحذعدمويجب،الحديثةا(غلكيهَا(سَقديراتيتجاوزالإجماليهذا

العالموا!دادبرحابةشعووالحاخاماتاررىكانكميلاحظ،الأحوالكافة

والصغيرةنهاراً،المرئية"الكبيرة:فئاتثلاثفيألنجومأحدهمصنَّففقد.السماوي

الأمريتعلقعندهاْيسودالإجماعوكان((.الغسقعندنراهاالتيوالمتوسطةليلاً،المرئية

الإتقانصفةيملكأنويجب،كاهلهوالذياللهصنعمنهوالعالمأنبالنمَاش!

11(3،الجامعةالسفرنصفيذلكورد.العالمظهورلحظهَهذاتأكَّد.والكمال

يدوكأنغيرمنعقولهمأمامالدهووممروجعلوكطفيحسناًشيءكلأنشأأ

الكونخَلْقُ:التالةللملاحظةالمجاليفح(.المنتهىحتىالمبتدأمناللهأعمالالبشر

القدوسأنالاستنتاجيمكنذلك.هبلخُلقلوفيمامناسباًيكنلمالمحددوقتهفي

العالمخلقأنإلىودمَّرها(عالمأمفردهاالعوالمهنالكثيرخلق)الممجد(الواحد

قصرأ:بنىالذيالملكحكمة(،الآخرينعكصيعجبنيالعالم))هذا:وقالالحالي

فيالسعادةتمنحنيأندائمألتقدرقصر!يا:وقاللرؤيتهعظيمبفرحوشعرتفحصًه

.بالذاتاللحظهَهذه

العبارةخئراً.هدفهيكونأناللهخلقهشيءكلعلىيجبافظريةهذهفي

جميلهو،فعلهقدكانشيءكليرىاللهأنعنتنئَمالتقديرهذافي)كثيعالظرفية

صنعهالذيالبريةحيوانجميعأجملالحيةأوكانت1(3،التكوين)سفرجداً.

...(.الإلهالرب

لا،للإنسانالعائدةالشريرةالميولولاالموتلاتستثثيلاأنهالوكماشُرححسا

الجنصرراحهَفيأخيراًيساهمالأشياءهذهمنواحدكللأنجهنمولاالاَلام

4البشري

البعوض،البراغيث،الذباب،العالمهذافيفائدتهبعدمنحكمالذي))حتى

)الممجد(،الواحدالقدوسلهخلقها؟الكونيللنظامضروريةصغيرةكائناتجميعها

الأشياءضمن))منويوسعها((.الفكرةهذهالتلموديُطوِّر.والضفادعالأفاعىِحتىنعم

منها.نفعلاواحدةأييخلقلم،الكونفيإالممجد(الواحدالقدوسخلقهاالتي

لسعضددواءالبعوضالدبابير،لسحضددواءالذباب؟للجربكدواءالحلزونخلق

،(.العقربلسعضددواءوالعنكبوت،الأمراضلبعضدواءوالأفعى،الأفاعي

الهجائيهَ؟الحروفأولألفبالحرفوليس))باء"بالحرفالخلقتاريخيبدأ)الماذا
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التلمود

فيالأولىاالحرفهيالأافلرا"بر!صة"،أي)بيراخا(فيالأولىلحرث1هيالباءيلأن

نلصة.أي"أريرا((

لاكياجاء،ابحرفإلايبدأأوكونيخلقأويدلا)الممجد(:ا!احدايىانقد"قال

بحرفخلقبينمايستمر،أن)اطعالم(اسهيم!شكيف:العالمهذاإنىيأتوت7الذيقول

الاستمراو.لهأضمنبحيث،الطالعحسنبحرفخلقهأريدلعمالطا(!ع؟سعئ

إليهويدخلقصراً،بشرىِملكيشيد"عندمانقد،كلعنبعيدالعالمفإنبالفع!!،

الأعمدةأنلوالأفضلمن:ويقولونالقصر(البناءالنقدلهويوجهونأسشعباعا!

أعين،ثلاثلديَّأن)الو:ليقولإنسانجاءأنيحدثلملكنذلكمنأعلىكانت

أنهلو؟الخلفنحومتجهووجهي،رأسيعلىوأمشي،سيقان!تلاث،أيدٍوثلاث

الواحدالقدوسالأربابربالأعلىالربفإنالطريقةبهذهالتعبيرلنامسموحأكا.ن

أعضائنامنعضوكلحوليتثاقضونسوف،الملائكةمنوحاشيتهأالممجد(؟

الأشتراع(.تثنية)سفر(الصحيحموقعهويحددون

الإنساناللهخلق.لراحتهأُعذَفيهشيءوكل،للإنسانمأوىليكونالكونخُلق

فيإلايخلقهلمنفسهوهو،لوجودهضروريشيءكلخلقذلكقبللأنهعمداً،

أوىإنيأ)الممجد(:الواحدالقدوسأمامهكذايتحدثونالملائكةكانالنهالِة.

تذكُر،حتىالإنسانماكونتها،التيوالكواكبوالقمرأصابعكعملسماواتك

التشوشى؟هذاموضوعخُلققصدبأي5(.8،4،أالمزمور!5(حتىالبشروابن

علىأشهالصحراء.وبهائموالثيران،.الغنمخلقلماذاالحالةهذهديأجابهه:

الصحراءوبهائمكلهاوالبقرالغنم.قدميهتحتشيءكلأخضعتيديث،أعمال

البحاط.سبلفيالسائرالبحروسمكالسماءوطيرأيضاً،

يأإليهايدعُلمإذا،الأطعمةبأشهىمملوءهَمائدةاسديهملك:الحكمةهدْهإليكم

اوبأ-!أالملائكهَ:هتفت؟التحضيراتهذهكلهنسيجنيلذةفأبَضيف،

الأوض،.كلفياسمكأعظمماسيدنا

الهدف؟الزمانقديممنذوالعالمالإنساناللهخلقنيةأيفيخيراً".تراهما"اعمل

كونهفي)الممجد(الواحدالقدوسصنعهما"ك!!:الحكمةهدهفيإلمشاهـإليهالأخير

لهذهوشرحتطولِرإلاهيماالإثسانحولالحاخاهيةالعقيدةفقط((0لمجدهفععهأعالمه(

.الفكرة
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لص،الطالقه

لاَخو(مشابه)!ائنوالمثوليةالممهمو-2

تدركههلاطه؟سموهناكهلئجالحاخاهنيالتعليمفيوالعالماللهبينالعلالَهَهيما

كامنالجوابمعها؟تماسعلىهووهلمنهايمَفأين؟خليقتهعنبعيدأنهلوكما

الأخرممت،إحداهماتمحومتناقضنَينالحاخماماتيعتبرهمالم،لفكرتيندمجأومزجفىِ

لبعضهما.مكملتينبل

اللاهحدود،السلطان،المطلقالكمال،الوصفاغائقاالخالقيتصورونكانواعندما

فوقمحدودةلابصورةموضوعكائنأمام،واحترامبإجلالعنهيتكلمونكانوا

بهايستطيحالتيالسهواسةلِدركوننفسهالوقتفيلكنهم.العالمهذاحدودحارج

دعمهىعلدرالقاالساميالإلهلهذاالوصولالحياةمعصراعهفيالبضريالكائن

العالم:فيالسامياللهعقيدةعلىأيضأيؤكدونوكانوا.كفاحهفيومساعدته

لاخلاص(.دائماًاسمهيذكرونالذينجانجماإلىالله))يقف

السماءفيالألوهيهَمكانحدَّدقدالتلمود،فيالكونعلمأنسابقاًذكرنا

ذلكفيالعَصورأحدباستطاعةيكنولم.الأرضعنجداًبعيدمسكنهوأن.السابعة

))تعادل:والعالماللهبنِتفصلإلتيالمسافةبُعدوصففيإلابعيداًبالتحليقالومت،

هنكلبينالذيللفراغنفسهاضميءوا.سنةخمسمائةمسيرهَسماولِةقبةكلسماكة

أقدامهملمحياس"هلالأ!"،،القديسوبئيتواجدأعلاهمحيث.السبعالسمواتهذه

ركبهم،،سيقانهمرسغهم،هفاصلكذلكعنها،تكلمناالتيالمسافاتأطوالتعادل

ينتصبمنهمالأعلىالمقاموفيقرونهم.رؤوسهم،أعناقهمجذوعهم،،أفخاذهم

الأزلىِ،الحيالإلى،))الرب،:جذعهكذلكسابقها،نفسلدميهأطوال؟الربعرش

((.الأعاليفييجلصالمتساميالعالي

1(:،15الخروجسفر)فيموسىنشيدبدايةمنذشرحهاوأسلوبطريقةإليكم

قدفإنهالربأُسئحوقالوا:للربالتسبيحةهذهإسرائيلوبنوهوسىسبَّحأحينئذ

أحدأعلنكما،الكائناتأعلىفوقترفَعلمنموخهنشيدإلىهذايشيربالمجد،.شنَى

ملكالنسرالمدلمجنة،الحيواناتملكالثوو،المفترسةالحيواناتملكالأسدالحكماء:

الواحدالقدوسهوبكاملهوالكونالجميعوأعلى،مراتبهمأعلىفيوالإنسانالطيور،
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ا!وفى

الوجود،بوحدةخطأنجنبمعالإا!ي،اطسموكام!بتبيانيتعلهتهناالأمر)اطمجد(.

بحلقه.الخالة!تمات!!التي

.للإنسانولَربها3احاافياللهسمولمفهومأوص!هكاناًْالتلموديوجدذ(سك،مع

كانكمفاضالي،ااغولاسيُظهر.الدائمحضحورهلممدألارمةممثابهَهذا،ينت!
..ضما

منأكصبليمغونإضأ:الألوهيةلوجهيموفقهَتبدوبمَركيباتيمَومونالحاحاما!

لهفيسجدونإلهاًذلكفيصنعصانعاًويستأجرونبالميزانالفضةويزنونالكيس

إليهيصرخموضعهمنييرحلاهكانهويجعلونهالكتفعلىيحملونهويخزُون.

هعالنهالِة،في7(.ة،46،الخروج)سفر(ضيقهمنيخلًصهول!يُجيبللاصاوخ

دونالمو!حتىعالٍبصوتإليهالتوسليمكنهلِلازمه،معهبمِتهفيإلههشَخصكل

يبدوالذي)الممجد(الواحدالقدوسفإنكليأ،لذلكاخلافأ.ْينجدهأويسمعهأن

إلىالذاكرةفيلنعدأ.منهإليناأقربالعالمفيشيءلاالواقعفيفهوجداً،بعيداً

سابقاًذُكرنص،الأرضعنممرَّهتفصلوالمَيلَياسها،يمكنلاالمَيالمسافهَ

الاعمَبارات:هذهمنيخرجالذيالأخلاقيالدرسعلىمنهالحصولوبالإمكان

خلففيهويجلس،كنيسإلىإنسانيدخلأنيكفي،عالمهفوقعالياًكان"مهما

الدعاء((.لهذايصغي)الممجد(الواحدالقدوسلأن،الخفيةفيبصلاةويدمدمدعاهته،

!مقرييةآلهةلهابميرةأ!أيُّالأف7(:،)4الاشتراعتثن!ةسفرفيجاء

فالله((.ندعوهماب))كلتُشرح((بالجمع"لَريبةالصفةندصه(.طكلفيإلهناكاوب

اللهسلطانعنالإعلاننتيجةإبراهمِمرسالةجاء!.ممكنةدرجةألَصىإلىمناقرلمجط

ومنأبيبيتهنأخذنىِالذيالسماءإلهالرب1السماء.فيكماالأرضىعلى

هوالأوضهذهأعطيلنَعئعلِكَقائلأليأقسموالذيكفَمنيوالذيمولديأوض

منلكن7(.24،التكوين)سفر(هناكهنلإبنيؤوج!فتأخذأمامكملاكهيرسل

قيل:كما،الأرضعلىاللهمُلْكَأقام،العالملهذاإبراهيمفيهاجاءالتياللحظة

لمجوالكىِبهالتعملواهعلمكمأناالتيوالأحكامالرسوماسمعواإسرائيلياأوالاَن

1(.4،الاثتراعتثنية)سفرآبائبهمأإلهالربيعطيكمالتيالأوضوتملكواوتدخلوا

.والأرضوإلهالسماءيالهتقسمسأجعلك

البعد.أو،المسافةعنفكرةبأييوحىِلا،اللهعلىعادةالمطبق"ملك"الاسمإن

يهمل،طاغيةأنهالملكهذافيترىفهي،خاطئالإلهعنالشرقشعوبتصوركان
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لملط،االلَه

"أبانا(والاحترامال!عظيمكلماتإلىإضافهَجلالهفييظهراللهملكإن.رعيتهشؤون

استبدادىِ.تلميحأيتبعدبمفردها،المستعملةملكنالكلمهَالمشابهة

مكانهتحديديامكانيهَالاعتقادتجنبمعانله،سموعمَيدةاسحعمالفيالرغبهَعند

منمصتبعدينالإلهيالحضورعنالعباراتبعضالحاخاماتاخترع،معينمقرفي

مادية.نظريهَأيهَالمفهومهذا

علىاللهبظهورتنطبقالإقاهة(("مكانالحرفيومعناها))شيخينا((:الشائعةالتعابير

الطريقةوبنفسالسماء.فيهكانأبعدفينفسههويسكنعندما،العالمهذامسرح

الإلهىِ،النور))الشيخيناأكذلك،الارضأنحاءجميعبأشعتهاالشمستنيرالتي

.الأرضمنهكانكلفيبوجودهتشعرنا

المقدسالكتابفيالعبارهَهذهشرحتوقدالنور.بأنهاأيضاً))الشيخينا((توصف

طريقمنأتىقدإسرائيلىإلهتمخدأف!ذاهجدهأ.منالأرضأتتلألأكالالي:

حزقيالأسفر5،هجدمنتلألأتقدوالأوضصررةمياهكصوتوصوتهالشرق

التفاسيرهيتلكشيخيناأنور"ولمِمنحك.اللهنورأيثعيخيناوجهإنه2(:،43

لجكبوجههاوبأيضيء(:25،)6العددسفرفيالكهموتيةللمباركهَالمعطاة

،.ويرحمك

والكائناتاللهبينحميمةعلاقاتعلىمبنيالإلهيالحضورأنالقوليمكن

هيفهاما،هضاًيعانيالإنساندامما9وآمالها.همومهاخلقهامذيقاسمهاالبشريهَ؟

)الممجد(الواحدالقدوسكانإذا.ثقيلةأذرعيمُثقل،رأسىِ:تقول"شيخينا((كلمات

؟عادلرجلدمالدمذلكيكونعندها.ألمهسيكونفكمشريردمرُراقعندمايتألم

طابعهاوظروف،الأماكنبعضفىِبحقيمَتهافئشعردائماً،حاضرةالشَيخيناأنهع

بهذهيتعلقماوبالاخص.نفسهاللهشخصمعووحياًتنسيقهاإلىتهدفالتيالمقدس

جميعأبحسب5(.26،)خروج(بينهمفيمافأسكنهقدساًليأفيصنعونالوصيهَ.

،258،)خروجفاصنعوا،كذلكآنيهجميحودث!كلالمسكنشكلهنهُريكأناما

أوضحبشكلتظهزالشيخينا((1صطمكانعنعبارةالخصصةالخيمةكانخط9(.

لمحيالثعهادةجمابخماوجإفيشِير.الخيمةشمعدانكانآخر.هكانأيمنوأقوى

لأيتثبتبطريقه3َ(.24،أأحبارا!ح،إلىا!يمنصونيرتبهااهـض،خبء

هنالهدفكان!(.22،)شابإسرائيلوسطتسكنالشيخيناأنالعالمإلىقادم
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التلمود

مضروحهَالنظرةهذه.خليقتهبينالإقاههَا(سلهليستطيروسطتأسيسهوالمقدمر،بناء

التالىِ:النحوعلىيلائقةبصريقهَ

الاستقراربرغبةشعر،الأولاليوممنذالكون)الممجد(الوا!دالقدوسخلقعندما

ذلك،ومعذلك.عنامتنعلكنبما،الأرضعلىأي،السفلىالمناطقفيحلقهبنِن

الشيخينا)الممجد(الواحدالقدوسفيهاوأسثنالمظلّهَ،نُصبتعندمابعد،فيماولكن

نأالفهميجبيبدوهاوعلى16(.)العدد(ا(جومهذافيخُلقالعالمأن"لئكتب:لَال

لمالسميخينادامتما،للكلماتالكليبالمعنىوُجدأنهحقيقةنُبسرأنيمكنلاالعالم

.المقدستسحييدبفضلالبشر،بينإقامتهاهكانتثبت

عندهاأرضياً؟مقرأيختارأنالفضاءَوجوذهيملأُمنيمكنكيف:السؤالعلىالإجابة

هجد))إنمندهشاً:موسىصاح((مظلةلي"اصنع:لموسى)الممجد(الواحدالقدوسقال

إلى".مظلةلهأصنعأنويأمرني،والسفليالعلويالعالميملأ)الممجد(الواحدالقدوس

وأن.المظلةمنأكبرهيكلإقامةيريدكانالذىِسليمانأنيُتولِّعهوماذلكجانب

الأوض؟علىسيقيماللهأنحقيقةهل)الممجد(:الواحدالقدوسأماميعلن

الذيالبيتأصغرمالك؟تتسحأنيمكنهالاالسمواتوسموات،السمواتماذا:

هكذا،يتكلمالمظلةمنوأوسعأكبرسليمانمعبدكان))إذا:موسىقالعندها((.بنيته

فيالقدرةالواسعيرتاحالكلما!:هذهولفظ((.نفسهبالشيءأتكلمأنفالأحرى

له:قال)الممجد(الواحدالقدوسلكن((.الظل

مساحةفيمسكنيبناءفيمكنني،أريدهكنتإذا.أفكاركليحست))أفكاري

إوأصمح"0الغربإلىوثمانيةوالجنوبالشمالإلىخضبلوحعشرينبينمحصورة

ونصفوذواعلهاأذوععشرة)15(قائمةالسنطتح!منللمسكنألواحأ

تصنعكذلكالأضىتجاهأحدهماهعقابلتانوجلانمنهاللوحولتكن)16(.عرضه

مهبجهةلوحأعثرينللمسكنالألواحوقصنع(،17)المسكنألواحلجميع

)سفر)02((لوحاًعشرينتصنعالشمالجهةمنالثانيالمسكنولجانبالجنوب

426،1518الخروج 70)16c.فيالشيخيناوحصرالنزوليمكننيذلك،هنوأكثر

واحد.مرلغذراعمساحة

الصلاةبأهاكنيتعلقفيماالطريقةبنفمم!صالحاًكان،الهيكلعلىيطبقكانما

الواحدالقدوسأنلَعلمأين))من.اللهنحوالبشريالعقلتوجهاناللتينوالدراسة
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لص،ال!اللَه

المجتمع!ت)عددافلإلهيا(الاجتماعفياطهايمكتَقيل:!صا؟الكنيسفيهو)الممجد(

تكون(طصلاةرجالعضرةيجتمععندماأنهنعلمأينومنأفراد(.عشرةعادة

أنهجاءأينومن((،الإلهيالاجمَماعفيالله"يمكث:كتبكما؟بينهمسيماالشيخينا

:مكتوبهوكما؟بينهمفيماالشيخينافتكونمعاًاجحكموارجالثلاثةاجتمعكلما

فإن))التورا"،لدراسةرجلانيجتمععندماأنهنعلنأينومنالقضاء((.وسط))يحاكم

فيماتكلمواالربيخافونالذينأولئك))عندهاقيل:كما؟بينهمفيماتكونالشيخينا

الربخائمْوتكلمأحينئذ16(.03،)ملاخي"وأصغىيقظأالربكان.بينهم

الربلخائفيأمامهتذكرةكتابوكُتبوسمعالربوأصغىصاحبهمعالواحد

فإنالتووادواسةفيوشرعرجلجلصإذاأنهجاءأينومن،.اسمهفيالمتكرين

معه؟تكونالشيخينا

مذبحلكم.قصنعواولاذهبمنوآلهةفضةمنآلهةهعيتجعلواألاكتبكما

.في.وبقركغنمكمنالسلامةوذبائحمحروقاتلثعليهوتذبحليتُصنعترابمن

نفصوهو24c(-0232،الخروج)سفروأباوكك(آتيكادميفيهيُذصموضعكل

".ترافقهفالشيخيناالعادليذهب))أينماجوخايشمعونالحاخاميؤكدهها

الخطئةفإنللشيخينا،تقبلاًأكثرالواحدتجعلانالمقدسةوالتلاوةالصلاةكا!إذا

موجودةغيرفهيوعملياًحسياً،حضورهيعدولم،تبعدهمعاكساً.عملاًبالتأكيدتقدم

علىبقدههيدوسفإنهسراًيخطئفرد"أي:يقولونالحاخماماتكان.للخاطئبالنسبة

الشيخينا((.

مملوءةالأرضلأن،متعاليةبهيئةأذرعأربعةمسافةالسيرإنمسانيستطيع"لا

".اللهبمجدبكاملها

فعلتُحسنأ:يقول)الممجد(الواحدالقدوسفإنوأهه،أباهوجلجُزن))عندما

((.والألمأيضاًالحزنأناسأقاسيهناكبقيتلولأنني،بينهمأبقىلابأن

آدماقترفوعندما.العالممنالسفلىالمناطقتسكنالشيخيناكاشماالأصلفي

واستقبلتهاللثانيةانتقلت،دايينأخطأوعندها،الأولىالسماءإلىصعدت،الخطيئة

وقالتشيتاًوسفَتهابناًفولدتأيضاًاهرأتهآفىمأوعرفأنوشذريةعهدفي،الثالثة

أنوسمق.وسفَاهابنوُلِدَأيضاًولث!يتِ.قايينقتلهإذهابيلبدلآخرنسلأاللهأقامقد

والخامس!،الطوفانأثناءوالرايع26(بم4،)التكوين(.الربباسمبالدعاءابتدئحينئذ
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التلمص!

السماءإلىذهابها(سدومإلى)نسبةالسادوميونسببيخَ!؟بابلبرجزمن

ظهورفإنوبالمقابل.السابعةالسماءإلىلإبراهيمالمعاصرونوالمصريون؟السادسة

الخامسه،إلىوإسحىالسادسه،إلىإبراهممأعادها:لنزلجعلهاالسبعهالصالحنن

)ابنوأهرامالثَانيةإلى(لاوي)ابنومموهات،الثالثةإلىولاوي،الرابعةإلىويعمَوب

إلىالأعلىمننزولهافيسبباًموسىوكان،الأولىإلى(موسىووالدكوهات

مكانعنالشيخيناويُنفرونيُبعدونالأثمرارأنمنهجياًيُدرَّس(.الأرض)أيالأسفل

البشعري.للجنسبركتهاالأبرارالصالحونيعيدحنِنفي.الناسإقامهَ

،الإنسانعلىالمباشروتأتيرهاللهقربعلىللدلالةهخصصآخرحاخاميمفهوم

بالتعبيرللشيخينا،مطابقأنهأحياناًلمدو.القدسالروحهاكوديشى()رواخمفهومهو

تدميربعدأنهمثلاً،يروىفيه.يجريبماالمستأثرالعالمهذافيالإلهيالسموعن

ثلاثةعلىالمِهودياتوالشاباتالشبانمنقوافلفيسباسيانالإمبراطورحضَل،الهيكل

الجثفيونهؤلاجألقىالرحلةوخلالروما.فيالدعارةبيوتإلىونقلهمهراكحب،

ح!الأنهباقصريحالقصةتنتهي.الخزيالمصيرهذادبولراففبتالحرفيأنفسهم

تنهملانوعينماي؟كيةأناهذهأعلى:وقالالقدسالروحبكىالقاسيالمشهدهذا

)مراثيغلب(قدالعدولأن!وابنئَنفسيررذفعزّكُلعنيابتعدقدإذبالماء.

1،.16(.إل!هيا

تُفهم،وفلانلفلانمعطاة،خاصةقدراتامتلاكعلىالعبارةهذهتدلهاغالبأ

منوأن.القدسالروحسببهفعلبأنهاالإلهيةالإرادةترجمةعلىالقدرةأنهاعلى

3.البصيرهوهبةيتلقىيملكها

كانواالذلن(وحاموسمامنوحبخىأصال!دالمارلخلبلماأزمنهَرجالإنلنا،لملهكذا

خلالتحصلأنص!أحداثعنشَبئأسماءأولادهمأعطواالمَدس،الروحيملكون

أولادنانسممي،القدسالروحاستعماليمكننالاالذيبالعكسنحن،اللاحقةالحياةمجرى

"(.،727،)تكوينأجدادنا.منآتيةبأسماء

أحفادهأنإليهأوحىالقدسالروحالأنثانيهَبركةيعقوبإلىإسحؤمنح

عندمايعقوببكىِلماذا:بالسؤال8."(.73،)تكوينأالعالمأمجميعبينسيتفرقون

خالِهلإبانوغنَمَخالهلابانبنتواحيلىيعقوبوأىأفلما؟راحيلإلىهبلةأعطى

ووفعواحيليعقوبوقئلخالِهِ.لابانغنموسقىالبئرعنالحجرودحرجتقدم
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لمالط،للَها

لنأنهالقدسالروحبواسطةرأى1:الجواب11(.92،التكوينأبمفر،وبكىصظ

نأهوسىتنبأالمَدس،الروحوبمساعدة"(.07،12،)تكوينجانبهاأإلىيُدفن

القدماء(.)اليهودإسرائيلسيضطهدونوثنيينملوكاً

أيضاًيمكنهالشيخينا،علىالبشريالجهديؤثربواسطمَهالذيالمنفِّرأوالمقوبالفعل

الروحبتلقيجديرهوتعاليمهاتطبيققصدالتورايذرسمنإكل.القدسالروحإصابة

(.7،35R،)أحبارKالقدس

)سفر"القدسبالروحجديرينأصبحواسلوكهمصموئيلأبناءأصلح)عندما

القدسالروححضوومنأبوهحرمهالذي))عيسو!،وبعكس5(.01،"،العدد

"(.65،5،)تكوينلخبثه

بهايقصد)الوحي(:حرفياًومعناهكول"بات9هوالإلهيللسموآخرمظهر

لمعندماخصوصأللبشر،الإلهيهَالإرادةشُحتبموجبهاالتيالطبيعيةفوقماالطريمْهَ

الكنعِسفيالصغارالأنبياء)أحد!أغجي(موتبعد"عبريون"أنبياءأييظهر

غير.إسرائيلعنالقدسالروحولَخلىالأنبياء،بينالأخيروملاشَيزكريا،أ،اليهودي

جوخانانالكبيرالحاخامسمعقائلاً:كول!"باتبواسطةاللههناتصالاتتلقىأنه

وصاوعندها.منتصرينكانواأنطاكيةضدللحربالذاهبينالشبابأن)الوحي(

الاثنيَنمِنَهَنْ)الوحي(إليهأشار،عليهالمتنازعالطفلأمهيمنيقررأنسليمانعلى

الطفل.أمهي

وسطللصلاةحاخامتوجهيومذات.اللهونوايابمشاعرالإنسانَالوحئيأعلمَ

!أولادييا!للأسفياويدمدم:كاليمامةيتأدرهصو!هناكأنإليهأوحى.الأنقاض

تعرضوعندها.الأعمبيننفاهم،حرقهم،هيكليحرقلعتي،دمَّرإنصافهمعدم

شفتيهإلىالكلماتهذهوصوللحظةأنفاسهلفظشديدلعذابعقبة"9الحاخام

بتسليمأشط!سعيد:ليقولالوحيصوتأتاهالفوروعلىالأحد"الواحدهو"الرب

)أوحد(((.الكلمةبهذهالروح

الكبيرتين،الحاخاميتنِنالمدرستينبينالطويلللنزاعحداًوضعتالوصيهَإنيقال

واحدةككتحاول،سنواتثلاثطيلةبالنزاعاستمرتااللتينوهليلشامَّايمدرسة

نأمنهماكلهنوطَلبسُمعالوصيهَصوتأنغيرلصالحها.القوانينتترجمأنمنها

هلِّيل.هدلرسةمعمتوافقاًجاءالقانونقرارلكن،الحياللهكلامتلفظ
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اقد،د

جرتفمَدا(حلحِا.السلطةأنهابالوصيهَيُعرَفنما(ضوعهذامنماديةأهثلهَولي

الححججميعاجعازرأقدَّم.القانوناسةمسأعلىوزملائهألمعازوالحاخامبنِحادةمناقسحة

يعطينيالقانونأنلولهم:قالشَناعتهم.عندهاعنيعلنوالمزملاءهأنغير،الممكنة

مئهَمسافهَالخرنوبشَجرةانمَقلت.البرهانبتقديمهذهالخرنوبضمجرةتقومأن،الحق

يثبتلاَرائي،هطابقاًالقانونكانإذا:عليهردوا.ذراعأوبعمائةلَالبعضهم،ذراع

يأيقدملاالماءمجرىإنذلك:علىاحتجوا.مائهاتجاهويعكسالجدولذلك

المدرسة.جدرانذلكفلتثبتنظريوجها!يدعمالمَانونكانإذا:لهملَال.برهان

الذلِنكانإذاقائلأ:بالتأنيبجوزيهالحا!املضرع.بالسمَوطوهددتالجدرانتجؤَفَ

الجدرانتتهدملم؟أنتميعنيكمفماذا،شرعيةمسأليماحوليتنازعونالقانونيدرسون

كان))إذاأليعازرصرحأخيراً.مائلةظل!فقد،الأولىلحالتهاتعدولملأليعازراحتراماً

ماذا:يقولالوصيةصوتسُمعٍعندها.البرهانالسماءلترسلجهتيهنالقانون

جوزيهالحاخامارتمى.لرأيهدائمامطابقالشرعيالقرارأليعازر؟الحاخامضد"لديكم

إلىفايصعدمنف!قولالسمماءفيهيألاالسماء.منليسهذا:وقالقدميهعدى

تعنيهاذا12(.03،الاشتراعتثنية)سفربها،فنعملإياهاويسمعنافيناولهاالسماء

نعيرلاونحنسينا،جبلعلىنهائياً))التورا((أُعطيتإوميا:الحاخامقال؟الروايةهذه

نأيجعبوحدهماوالمنطقالعقلأنعلىالاتفاقتمالطريقةبهذه((.وصيةلأيانتباهنا

.للقانونالصحيحالتفسيريقررا

نأكمابه.الأخذيمكنلالله،التلموديللمفهومالمطلقالتفوقأنسبق،مماينتج

علىولِلحونعفله،منهوالذيبالكوناللهتشبيهيرفضون)اليهود(إسرائيلدكاترة

الدائمبالحضررأطرافههنمتداخلأالعالمويمثلونالبشر،مجالفوقسموِّهواقع

.الكونروحنفسهالوقتوفيالكونفوقاللهللشيخينا.

الملائحةعلم-3

)الكائناتالإليونيم:الكائناتمنبفئتينمسكونالتلمود،يتصورهكماالعالم

والتعليم+البشريالجنصأوالسفليهَ()الكائناتوالتختونيم،الملائكةأو(العلوية
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لكللط،القها

قبلنجدله.مؤسسينبكونوا(سمأنهمغيرجدأ،غنيالملائكةبعلمٍالمتعلقالحاخامي

كبيربعددمحاطاً،الملكهواللهحيتَ،السماويةللداركاملاًوصفاالتوراةفيذلك

المقدسة.الرواياتتذكرهمماونحالباًالقديرالعليخدمهموالملائكة.الخدممن

فتضخم،المترفةالفخمة،للإعجابالمثيرةبالألواندائمأمأخوذةالشرقيةوالروح

ماالأدبعبرالعملهذاتتبعيمكنغنى،الأكثربالمعالموتثقلهاالسماويةاللوحات

درالمدرايقَ.التلمودفيبجمعهاوالرغبةالمكتوبهَ(.النمَويقَ)الأناجيل،التوراتيبعد

اللهبينوسطاءتصووبسببالتلموديالملائكةعلميتشكللمأنه،الطبيعيهن

يكنلمأنهيثبتالإلهيةالمثوليةعنقلناهماقديمأ.سائداًالاعتقادكانكماوالعالم

ومناصبأهاكنهناكقكنلموإنوالبشر،اللهبينأخرىكائناتلوضعحاجةهناك

بلادهسلطانيرىالشعبكاناليوميةوبالتجربة.اللهبتمجيديمَعلقالأمر.لهملمنحها

كانخماكلما.الاحتراممظاهربأعمقومعتبراًالعليا،بالتشريفاتمحاطأ)الملك(،

به.الإعجابتضاعفكفَماالعدد،كثيرةحاشيته

النطقعليهكانوتنية،حكوهةبحضور-الملكباحتراماليهودييأمرالدينأنمع

خليقتكجعلتالذيالكونملكإلهناالسيدأيهامباركأ)التكن:التاليةبالمقولهَ

فإنهذاومع-لتحيتهالملكمرورعندالوقوفالواجبويقتضي((.مجدكتشاركك

العالمسيد،الملوكملكاللهكان.متله!طِودم،لحممنكائنهوأرضيملكأي

كانهذاأنوغمالسماء((،فيلمنالمشابهالأرضي))بالملُكيتمثللصوَّرهأنولوكله،

جيشاًلنفسهأمَّنله.حدودلاملكوتعلىيسموالسيدجدأ.ضيقهستوىعلى

هذهالمجد،عرشلرببالوقوفإذنجديرونفهم،أوامرهلينفذواالخدممنكبيراً

أنهمغيرالبشر.منكمالاًأعظممخلوقاتبالضرورةهي،الملائكةالمسماةالكائنات

خُلقتمتى.اللهكمالدرجةإلىأبداًيصللمخلقهمكمالوإنأيضاً،خلقوا

الميا؟مع))يشكلمكتوبطلأنه"الثانياليوم))فيجوخانانالحاخاميقول؟الملائكة

منوجعل6(.أ،)التكوين5،الجماوسطفيجلدليكناللاأوقال((العاليمسكنه

لأنهالخامس!اليومفي))خانينا((:الحاخاملرقال.وزراءهالنارألسنةومن،رسلهالرياح

الأوضعلىيدبماوجميعالسماءطروجميعالأوض،وحشأولجميعمكتوب

أمن(يطيرون)الملائكةالسيرافونكانوبجماحين03(11،تكوينحية(نضفيهط

يستروباثنينوجههيسترباثنينواحدلكلأجنحةستةقائمونالسيرافونفوقه
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ا!المال!

اليومفييُخلَقوالمالملائكةأنعلىمتفمَونالجمصِع2(.6،أإشعياطر(وباشننوجاي!

القبهَمنالجنوبيةالجهةهساحةشغلوَرميخائيلإنالشعبيمَوللاحتى،الأول

الشماليهَ.الجهةوجبرائيلالسماويهَ،

الإهبراطوربينحديثمنمستوحاهَالملائكةخلىَحولأخرىفكرهَعلىعثر

الملائكةهنجيشاًأنتؤيدونهلالإمبراطور:سألخنانيا".يشموع1والحاخمام))أوريان((

جماعةيومكليخلقوأنه،اليومفيواحدةمرةإلاللهمدائحهميقدمونلاالخدم

الذيالمكانإلى-يدهبون؟أين-صحيحهذا-؟تختفيثموهنأمامهترئلجديدة

وظمن!ويخرججريأط!أهن-نارهننهرمن-خلقوا؟ماذامن-فيهخُلمَوا

هيما-01(7،دانيال)نبوءةوبوات،وبواتيديهبينوتقفألوفألوفوتخدمه

هن-ونهاراً؟للإًالجريانعنيتوقفلاالذي،الأردنبنهرشبيهأهو-النار؟نهرطبيعة

الواحدالقدوسعرش.يحملونوهميفرزونهالذيالححِاةعرقهن-؟يأتيأين

)الممجد(.

.الأخرىالنظرياتقدمقديمجدلموضعالملائكةأصلحولالنظريةهذهكاشط

قيل:كما)الممجد(،الواحدالقدوسفممنينطلقصو!كلعثدملاكيُخلق

فمه.منالخارجبالزفير(الملائكةأجموعجيشهاوكلالرببكلامالسماء))لَكوشا

منمكون"الملاكالسماء:عثاصرنفسمنمكونةالملائكَهَبأنيقولهختلفرأي

هـ((.أجنحةخمسةولهالماء.منآخرونصفالنالىمنجزءنصف

ول(.11،8،)تكوين.جنسهمديموهةيُقبلولا"الأزلية((للملائكةينمسبآخرمعتقد

إلىبحاجةليسوافهم.إرادتهيعارضونعندهامنهمكبيرعددبعزلاللهيقومأنيحصل

الشريرهَالنزوةتقلقهمولا.4(.32إخروجبقاءهميضمنالشيخيناؤهجلأنهاديةتغذية

R،1ا)تكوين.البشريةوالانفعالاتللأهواءمعرضينغيرأنهميعنيوهذا 48c.)

ثالوثاً:الملائكةهعتشعكلالبشريةالكائنات

مثلهم،منتصبةقاماتهم،اللهيخدمونالذينكالملائكةفهم،المعرفة!يملكون

علىهدزَثجبرلِلفإنحصراً،باللغةيتعلقفيما)العبرية(((.المقدسةاللغهَيتكلمون

عرضعدمبهمالأجدرمنلذلكالاَراهيةيجهلونالملائكةوكان،العالملغاتجميع

إلىوالابتهالاتالصلواتتحملالملائكةلأن.اللغةتلكباستعمالهماللهعلىهطالبهم

الإلهية.السدة

201

http://kotob.has.it



لكللطا،للَها

فيالأدعلىالعبريهَإ!استعماعلىالمحافظةهوا(غرضيةهذهطرحمنالقصد

لليهود.أصليهَكلغهَالاَراميةتظلبينما،الصلاة

بكلمكلفونبعضهمالملائكهَ.منلقسمموكلةالخاصةالواجباتبعضهناك

الخصصةالملائكةتقوم،العبادةأعمالتنتهي))عندهأ:يقالكانبالصلاةيتعلقما

علىويضعونهاالأكاليلمنهاويصنعونلله،الممَدهة)التضرعمات(بجمعللصلاة

هذاعلىإرشاديوجدأنهبما"(.4،21،)خروجأالممجد(((الواحدالقدوسوأس

2(.65،)مزمور،!أنحوكيتجهونالبشروكل،الصلاةيسمعمنأنت"آه،افص:

قاطعبشكليناقضوهذا.واللهالمتعبدبينكوسيطنفسهتقديمهنالملاكيتمكنلم

وهذا"وصدقلإخلاصإليهيتوسلشخصأيجانحبإلىالله"يقف:العامالمبدأ

ويمكن"إليك((،بخى))أديخا"بالكلماتتلاعبسوىيكنلمبهالمأخوذالنص

لله،مدائحهيالمقصودةوالصلوا!))زين!ك(("حلَّتك((،بمعنى))إيديخا((لفظها

اليهودية.الديانةفيالمسيطرالعنصر

التدينفيتطورتلَدللملائكةالعَوسلعادةتكونأنالممكنمنأثهبيد

،للنومالخلودقبلقراءتهايجعب،العبريةالصلوا!طقوسفيباقاياهناك.الشعبي

هنميخائيلالملاكليأخذفي،إسرائيلإله،الرب))باسم:الكلماتبهذهِالضلاهَتبدأ

فيالإلهليسكن،خلفيرفائيلأهامي،أوريال،يساريهنوجبرائيليميني

))إذا:اللهإلىالمنسوبةالكلماتهذهعلىيعترضونالحاخاماتوكانجمخيلتي".

)الله(،أناليدعوني،وجبريلميخائيلعلىيناديألايجحب،للألموجلتعرض

((.الحالفيلهفأمشجيب

الرؤياهذهإن.دانياليالرؤالسابقةالتوراةفيباسمهإليهيشارملاكأييوجدلا

الأعظمالرئيسأو(الرئيسيينالزعماءمنأواحدوميخائيلجبرائيلهرةلأولتذكر

الرؤيابيِّنجبرائيلياوقالنادىقدأولايوسطمنإنسانصوتأولمعمعت

وأيتهالذيجبرائيلبألرجلىإذابالصلاةأتكلمكنتأبينما16(.8،أدانياللهذا،

،9أدانيالالمساء،تقدمهَوقتفيولمسنيسريعاًطاوقدالبداءةعندالرؤيافي

هيكائيلىلنصرتيفأتىيوماًوعشرينواحدافاوسمملكةوئيصقاو!يأوقد21(.

الرئيصهيكائيليقومالزمانذلكأفي.13()01،)دانيال،الأولينالرؤساءأحد

ذلكإلىأمةكانتهنذيكنلمضيقوقتويكونشعبكلبنيالقائمالعظيم

أ60
http://kotob.has.it



لت!لمصدا

أسماء!اءت"اسقدلِصزَحون:الحاخاماتكانا!ذا1(.12،)دانمِالاوما!،

الرئيسي!!،الزعماء!صأحدميكائيلإلىالإشارة"0باب!منإسرائيلإلىالملائكة

شوافقاطملائكة،رؤساءأربعهَإغمهَافييمَف.الملائكةبيرمرتباتبوجوداعتمَادأ

خلقالذيالسعبب))بنفس2.الأعدادحسبالإسرائيليللجنصالأربعةالألساممع

ا!لأربعوالرياح(،الأصلية)الجهاتالأريعالرياح)الممجد(الواحدالقدوسفيه

جبرائيل،،ميكائيل:بعرشهايجطونملائكةأربعةأيضأخلق(،إسرائيلالجيش!

منتمياًيسارهإلىأوريل،روبينعسعيرةإلىمنتمياًيمينهإلىميكائيل.رفائيل،أوريل

وإلىيهوذا،لعشيرةمنتمياًالأمامإلىوجبرائيل،الشمالفيالموجودة))دان"لقبيلة

معهتطابقاًالخلففيروفائيلالسرق؟إلىموجودينكانااللذينوهارونهوسى

(.01،2R،)الأعدادالغربإلى))ايفراهيم((عشيرة

فيكمتعاونينمراتعدةاسماهمايظهر؟الملائكةأعلىهماوجبرائيلميكائيل

بنفسهاللهصنعهالذيآدم،زواجأثناءشرفعضوييشكلان.الخدمةنفسى

يكونيظهر،وحيثمابالجداوة،جبرائيلعلىميكائيلتفوَّق(.11R،،01)التكوين

ميكائيل؟الحارسملاكهاأمةلكلوكان(.5،أخروجحاضراًالشيخيناهجد

باتهام)صموئيل(الشريرالملاكقامعندهاعنهامحامياًنفسههنيتخذ،إسرائيلإله

أيضرفهنوهوابناً.ستلدأنهاسارةسيبشرالذيميكائيل.الله%مامإسرائيلشمدب

الوثوقيمكنكمحامفعاليتهالأهةتاريخفيكثيرةمراتوأثبت.موسىتثقيفعلى

مدافعاًالنفيخطرتجنبحاول(.R,1845،)خروجسنحاريبجيشضرببه.

خطاياأنغير.بينهمالموجودينبالمؤمنينحبأأنقذهم:اللهأهامإسرائيلقضيةعن

،الفرساليهودجميحونفىِقتلعلى))هامان((تاَهرعندماجداً.دامغةكانتالشعب

ول(.12،7،)أستيرالسمواتفيميكائيلعنهمداسع

ؤارواالذينالثلاثةالملائكةمنواحدأوكان.كثيرةمهماتلجبرائيلاللهأوكل

منإبراهيمتخليصحاولوعندماأ)صادوم((.تدهيرأيضاًإليهأوكلمنوهوإبرا!م،

،الكونهذافيالأحدالواحدأناله:اللهقالالنمرود،الملكفيهألقاهالذيالنارأتون

من"تامار"جبرائيلأنقذكما.بنفسيأنقذهأنالوحيدأناينبغيوحيد،وإبراهيم

منوهوبالنار،حرقاًالموتوهولفجوره،عليهسيعاهَبكانالذيالحتميالمدمممير

منوهو.العالملغاتهنلغةسبعينوعلمه،السيئةفوطيفارنوايامنيوسفحمى
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لكللطا،اللَه

وفي.موسىبإنقاذسيدتهنإقناعيحاولنكنَّعندهافرعونابنةمنالخادماتخلص

أنقذكما.الأميرةعطففيهايثيربطريقةلمِبكي،اعلف!ايصدمكاننفسهالوقت

العملفرعونجزَبعندما؟الأسطورةفيجاءماححسب،موسىحياةالضانيةاطمرة

لمَلبالمستقبلفيمهعِأالطفلهذاكانماإذاليعرف"جيرّو"مستشارهبنصيحة

فإنالتاجالطفللمس!مافإذاوتاجاً،معَقداً!راًموسىأمامالفرعونوضعفقد.قوانينه

إلىيدلِهأبعدجبرائيلاممن(،التاج)أي،الموتجهةا!فلافاخعَار.سيقتلهاونمرعون

المتقد.الفحم

إلىجبرائيلنزلالفراعنهَ،أحدابنةسليمانتزوج))عندما:غريبةأسطووةوحعسب

جزيرةفأضحت،الطميالرملمنطبقةحولهووضعالبحرفيوتداًوغرسالأرصت،

الذيلسليمانالطائشالعملفكرةالتعبير،بهذايراد.الكبيرةروهامدينةعليهابنيت

إسرائي!.مملكةتدميرفىِساهمتإمبراطوريةخلقبعدفيماسبَّب

ليضع،كتابةبأدواتأمذَهوالذيحزديالعنهتكلمالذيالملاكجبرائيلكان

أناثياس،مَنَعَكما.استثناؤهميجبالذينأورشليمسكانجبينعلىعلامة

والسلامالأمنعلىالمحافظةفيوساهمحرقاً.الموتمنياسوعازاروموصائيل،

بالحضوردعاهالذيالملكأوامرياطاعة"فاستي((ممَنعاًأسّوويوس،عهدفيلإسرائيل

قصتهالملكيةالحولياتفيوكتبهكانه،ملكة))أستير((اختيارفيهاضَمِنَ؟مأدبتهإلى

))شيضشحاي((.محاهاأنبعد،الملكلقتلالمعدَّةالمؤامرةبإنشائه"هاردوشيه"هنالمقدمة

يدلكماروفائيل.القليلسوىعنهمايروىفلا،الكبيرانالاَخرانالملاكانأما

لِعودوإليهإبراهيمزوَّاريرافقانوجبرائيلميكائيلالشفاء"."أميركاناسمهعليه

اسمهيعنيالذي"أوريل((أماخمَانه.تلاالذيالقسممنالعائلةربشفاءفيالفضل

))التورا((بسببلأنه؟أوريلسمىِلماذا.اللهمعرفةالبشرتلقىفواسطته،اللهنور

وأنارالخطايا،عن)الممجد(الواحدالقدوسعفافمَد،القديسينوالمؤرخينوالأنبياء

إسرائيل.

النار،أمير))جبرائيل((كان،العالمعناصرلأحدأهيربمثابةكانهلاككل

الليلأمير)اليلي"البحر،أمير"رحاب((المطر،أميرإريديا"البَرَد،أدِر"جوركيمي((

خاصةأسماءدونمذكورونآخرونوأهراء،الموتملاك))دوها")الولادة(،والحمْل

جهنم.أهير،العالمأميرمثل:
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التد،د

الاسمهذا.هيثاترونالملاك"،إثهالعالم"أميرهويةتعيينهنالمتأخرودالكتابتمك!

فيالإسرائيلينِنلِسبقالذيالملاكفيهى2كاناسمَطير،33meta!اللاتشِيهَمنمأخوذ

الموضحإلىبكويأتيالطريقفييحفظكملاكأأهامكهُسيِّرأناأهاالصحراء

2(.23،)الحزوص!أعددتهاالذي

توجيهعدمأهميةعنئضهلأنه،عظيمبمَقدررمحاطأالأوقاتأحدفيكان

إليه.الصلوات

إلىاصعد:موسىيقول:مكتوبهوكماإيدلمجما:للحاخامالصدّوقيينأحدقال

ونادابوهرونأشاالربإلىاصعدصمىأوقال1(.24،)الخروجالربجانجا

إنهإيا-لمجا:الحاخاميحيبسد(،هنواجدواإسراشلشيوخمنوسبعونوأيص

موجود"اسمي:هكمَوبلأنه(سيدهاسمثفسهو)اسمه،يتكلمكانالذيميتاثرون

فيه(اسميلأنجرهكمعنيصفحلافإنهتعصهولاقولهواهتثلْلهأكعحفظْفيه((0

21)خروج 23c)-ِأجاب-لهالصلاةتقدمأنيجبالصذوقييقولالحالةهذهفى

نأالعبريالنصمن)يُفهمبهأتبدِّلونيالايمَول:الكاملالنصلأنبالنفيالحاخام

أبداَ(.تقاوههلا،الحقيقيالمعنى

أؤكد-؟خطاياكملكميغفرلنلأنه:القولالاَيةتُعَابعلماذا،كذلكالأمركانإذا

هنتصعدنافلاوجهكيسرلإنأدالىهكتوب:لأنهكإنسانحتىنقبلهلمأننالك

.15(33،)ضو!هنا،

عندماأنهلُروى.باللهتشبههلدىميتاثرونهرطقةإلىالأهاكنبعضفييلمح

منالانتهاءحتىجمالسأبقيالذيميتاثرونشاهدالفردوسإلى!آشِر"المرتدصعد

أحديجلسولاالسماء،فيتدبلاأنق!للقد!آشرأ:يقول.إسرائيلمزاياتسجيل

أشكالبأربعةوأنهملهم،ظهورلاكأنهمالملائكة)يظهرلأحد.ظهرلالأن،هناك

إلاهوهاالملائكهَبخلافجالساًمينَاترونمسماهدةوها.اللهإلىالنظرمنليمَمكنوا

سلطمَين؟هناكفهل(،إلهيةبسلطةيتمتعمينَاتردرنأنعلىدليل

الثلاثالساعاتلهماللهيكرسويينما.الشبابلتعليماللهمساعدهومشِاترون

الوقت.باقيفيالعملهذام!ثاترونيمارسةاشهار،منالأخيرة

مشاوكأخمعناهايوناثيةكلمةوهياسثدالفون"هوآخرملاكمينَاترونيُرافق

والَفوهورأسه))يصلالملائكةجميعهنأطولبقامةسندالفونيتمتعالأخيه(.
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لكللطا،الله

يقطعهاالتيالمسافةفيالملائكهَوبنِيينههذاالطولفرقيتحمَلالسماء".إلى

يصلى3ِ!(.،101،)حزمَمِالالسماويةالعربةخلفيقفسثة.خمسمائةطيلة

الخالى.أكالملدثسج،اللهإلى

السلامصفولَعكربينهمفيماخلافاتأحياناًتنعشب،اللهعائلةالملائكهَتشكل

الطلب:هذااليوهيةلصلواتهميضيفونأنهمالحاخاهاتعادةمنكان.الأرضعلى

!.الأرضوعلىالسمواتفيالعائليالسلامعلىحافظإلهنا،ياإرادتك"لتكن

استشارتهم.دونالعالمفيقرارأياللهيعطيلا،سماويةهحكمةالملائكةتشكل

ورلحض،الإنسانخلقحولآراءهمجمعوهكَذا.إليهإلايعودلاالأخمِرالقرارلكن

اعتراضاتهم.

فعالةقوةهمالمَول،أمكنإنواحداًجسماًيؤلفونالذينالملائكةمنالكبيرالعدد

منبدًل!أشرارهلائكةيوجدحيثبعد،فيماسنرىكماالعالمفيالعدالةلخدمة

مقاومتهم.

فيهاصزحالتيالأولىالمرةفىِالحمياق:هذافيهدهشيننصينإليكم

الث!عبسماهععلىك!لاالعهدكنابأوأخذ)سنسمعأثمإسنفعلهأ:الإسرائيليون

منستونحضرفقد7(.24،)خروجب،وطئمرنفعله.ولاوبتكلمطكلىفظوا

اثحاافوثممليلينإوشكلواأإسرائيلي(يهوديفردلكلهلاك،الخدمالملائكةآلاف

العجلبعبادةالخطيئهَارتكبتإسرائيللكنأبشسمحأ.وآخر"سنعمل!أجلمنواحذ

هذينواهَتلعواخربواالذينالمدئرينالملائكةآلافهنوخمسونمئهَفظهر،الذهبي

الإكليلين.

السب!.لومعشمةالكنمسهنبممهإلىعائداًرجلاًلصحبانخادمانملاكان-

والطاولةمضاءً،السبتقنديلرأىالمنزلدخولهولدىثرير.والآخزصالحأحدهما

السبتفيكذلكيكونأنإرادتهلتكن:الصالحالملاكصاح،جاهزينوالمسرير

آمنِن.:بالإجابةالشرروالملاكواضطر!المقبل

الملاكيصرخ،السبتليوملَشرلِفاًلائمَةبصورةهعذَاًالبيتيكنلملولكن

الصالحالملاكويجد!"المقبلالسبت-سماهشهدايتكررأنإرادتكلتحاول1الشرير:

"آهين".:الإجابةعلىمرغماًنفسه

فيالاستمرارعلىالبشمريالكائنيشجع،الإلهيةللنعمةشعاعمثلإذنالملاك
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لتلموفىا

ملاكينبأذأحياناًيقالأنهغيرالدينيهَ.بواجباتهالقيامفيهخلصاًلمِظهرجهوده

يؤكدوهذااليوهي.سلوكهعلىليسحهداالفرد،هرافقةعنأبداًيتولحفالمخادمين

فحسَكونسراً،جرتولوحتى(للإنسانوحركهَوفعلعملأيإنالقائلهَالفكرة

حسابه.علىمسجلة

التلمودهنغائبةالرؤيا،أدبفينجدهاالتيالملائكةلسقوطالتاريخيةالرواية

للتعبيرمعدتصورأرتخيلسوىليسواالحاخاهاتلدىالأفَرارالملائكةوالميدراش.

الإجراملمعاقبةاللهيتخذهاالتيالقراراتتنفيذوظيفتهم،الإلهياخضبافكرةعن

بطيء:التاليالتعبيرلِعنيهاذا:أمثلة.كثيرةفصوصفيبوضوحذلكيُرى.البشري

الوضعمقارنةيمكن،المنالبعيدالاَنغضبهأنتعني؟اللهعلىالمطبقالغضبحتى

أننىِلو،نفسهقرارةفيقال.القساةابخودهنفمِلقانخدمتهفيكانهلكبحالة

هعاملةعلىهؤلاءفسيقْدم،إزعاجيعلىالسكانوأهَدممنزليفييقيمونجعلتهم

سيعمل،متوقعهوهاحصولعندلكنجحافلي،بقوةسأبعدهمإدن.بقسوةالسكان

الواحدالقدوسيقولالطريقةبنفس.إياهسأمنحهمهاهذاتهدلمي،علىالمواطنون

بطريقةجداً،بعيداًسأرسلهم.والغضبالتدميرهلاكاهماوخيما:))آف،)الممجد(:

يكونوخيما(،)آفبالملاكيناستعانتيوقبل،إسرائيلأبناءفيهاأزعحنىِلوفيما

)سفر:لموسى)الممجد(الواحدالقدوسقالعندما((.توبتهموقبلتتابواقدالمذنبون

شعبكفسدقدلأنهههنامنسريعاًفانزلقمالربليأوقال12(9،الاشتراعتثنية

لهموصنعوالهمسننتهاالتيالطريقعنسريعاًؤاغواهصرمنأخرجتهمالذينن

)مخرب(،مشخيحثكتزيف،خيما،آف،هم:ملائكةخمسةسمعهسبوكاً(.تمثالا

موسى.بمهاجمةوهموا)المهلك(ميخاللي

جميعبه"يقصدالشياطينكلزعيم،صاموئيلالشر-سالملاكعنكلامنالدى

،مغزىذاتملاحظةهذه".الخبثالمتقمص)الشميطان(وزعيمهمالأشرارالملائكة

إلىتشيرفهىِواحد.شخصسوىيمونالم((،الموتو"ملاكجيتزرهارا""الشيطان

تشرح.خارجيمصدرهاأنمنأكثرالإنسانفيومتأصلةقويهَهيالشرنزوةأن

))جيتزرهارا((ذلك،سنرى.عليهيقضِولمبالعملللشيطاناللهسمحلماذاأيضاً،

.البشريالجنسسيفنىبدونهاالتىِالبشريةالطبيعةمنيتجزألاجزءاًسيشغل

لِوصي.الشيطانسلطةمنالإفلاتعلىدائماًيحرصأنإعسانكلعلىيجب
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لم!الط،لقها

في"لينجح:!ستقبلهمنأماماسدعاءاهذابلفظيستضيفهشخصايلأيالحاخاهيينأحد

لاوأنوأيدينا؟يديهعملعلىسطاندونالشيطانواجكنالحعِاة،مناحىِكل

الاَنهنالمظالمارتكابوعدم،إطاعتهوعدمالخطيئهَ،فىِمنارغبةأيوطرد،نسايره

الأبد((.وإلى

لاأيول(،91)ايبيديم((للشيطانفاهأحديفتحلا))بأن:أخرىنصيحةإليكم

للروايةةبالذاكرنعودالتحذير،لهذادعمأْ.عليهيرتدقدالنيةسمئكلامبأييتلفظ

اضسِطان،اعينسيفقأأن:مقولةتكرارعادتهمنكاند))بيليمو((:الطريفةالجميلة

رجلهيئةعلىالشيطانأءظهرأنالتكفير،يومفيحصلأنهغيرله.ويتصدى

هذامثلفي:الشيطانقالالخبز.منقطعةبيليموفأعطاه،بابهعلىمستجدياًمتسوِّل

ووضعمنزلهبيليموأدخلهلي!مأوىولاغرسطلكنيهنازلهمالناسجميعيلتزماليوم

مائدةإلىالناسيجلسأيضأاليومهذافىِقائلاً:الشيطانامشدركأهامه.طعاهاً

المتسولجسبمكانذلك.لهفكان:المائدةعلىوحيدأأبقىأنيجبوأنا،محضرة

نفسك.علىوحافظالمائدةعلىثظيفأكنبينمِمو:لههال.والتقرحاتبالدهاهلمليئاً

وبصقالمتسولسعل.أمامهووضعهالكأسأحضرماء،كأسأعطني:الشيطانأجاب

متظاهراًالأرضعلىبنفسهالمتسولألقى،لتصرفهوأئبهبيليموزجره،الكأسفي

واختبأبيليموأسرعرجلاً..قتلقتل،بيليمو:يقولحاداًصراخاًبيليمووسمع.بالموت

بشزر!وعرَّفهإليهثظر.بالقوةأهامهالركوععلىوأرغمهإليهاالشيطانتبعهخزانةفي

الرحيمالرحمنإذن؟العملماأجابه،الأساليبهذهتستعمللماذابيليمو:قال.بنفسه

الكثيريلزمهفقد،مكانكلفيالحضورقدرةللشميطانليسأنهوبما.الشيطانيقاطع

.أوامرهلينفذواوالمبعوثينالرسل!ت

يرافقونالأشراروالملائكة،الصالحالإنسانيرافقونالصالحينالملائكةأنولاحظنا

الخبثاء.

فعليكبالسفر،يسرعصالحاًإنساناًرأسط))إذا:التاليالرأييُعطىهذاأجلمن

،العادلهذابصحبةنفسكتجدبطريقةسفرهمنأيامأربعةأوثلاثةبعدطريقهتتبع

جفظكملائح!أسيأصيقل:ألم،الحارسالملاكمعيسافرالقبيلهذامنرجلاًلأق

الَباعوعليكللسفر،يتهيأشريراًأوخبيثاًرأيتلولكنأسظوك(كلفيووطيك

كُتب:لأنهبصحبتهنفسكتجدلابطريقةسفركتأخيرأوتقديمفيجب،نفسهالطريق

-901
http://kotob.has.it



الخموفى

((.يمينهعلىالشيطانيمَفبحيثالشرير،سيطرهَتحت))ضعه

.الموتعمَوبةيصدر،اللهأماميتهمهمالبسمر،يغري:وظائفبثلاثالسميطانيقوم

صفرالتوواةفييقرأ.الأولينالأحبارحيالبمَصرفهمميزةطرقهالامتياز،ارررجةيغريإنه

فطاميومفيعظيمةهأدبةإبراهيموصنعوفُطمالصبيأوكبُر8()21،الكوين

الواحدالمَدوسإلىالكلامهذاإبليص"وجَّهذلك:فىِالتلمودويمَولإسق،،

المئةفيالشيخلهذاذريةالوصفالفائقبكرمكمنحعتلقد،العالمسيديا)الممجد(

وأحماهةلكيقذمبأنيحلملابها،لِقومالتيالأفراحهذهضمنومن،عمرهمنعام

بهيضحيأنمنهطلبتأننيلو:اللهأجاب؟ابنهأجلمنفقطهذايفعلهل-يماهة!

فوراً((.سيطيعفإنهإليً

إبراهيمينفذلاكيذلكفعلالقضِة،عنمسؤولاًالشيطاوأصبحالطريقةبهذه

عقلك؟فمَد!هلالشيخإأيهاله:وقالإبراهيمأباناصموئيلالشيطانرأى.هدفه

علعِكيفرضاللهإن-طبعأ:إبراهيمقالعام؟مائةوعمركؤلدالذياب!كستقتلهل

منأكبركاش!لوحتىنعم-تحملها؟علىقادراًستكونفهلثحدةأكترامتحانات

هذهفيحتى!ابنكدمبسفكويتهمك؟بالقاتلغداًسمِصفكاللهلكن-ذلك

له:ويقولإسحقإلىإبليصريتوجهالفشلهذاأهام:الطاعةعليئَ:إبراهيمقال،الحالة

فقط.الطاعةعليئَيهم.لا:إسحقأجاب-أبوكسيقحلك،الحظمنكودطفلإنك

منستكونأمكلكأخاطتهاالتيالملابصجميعقائلاً:الكلامإبليساستأنفعندها

فيالإيحاءاتهذهجميعتنفعلمذلك؟"منتخافألا،أهلكعدوإسماعمِلنصيب

وجهفقدجزئىِ.مفعوللهاكانولكنمولفه،عنوثنيهإسحقفكرإلىالدخول

إبراهيمإسحقأنحي7(،22التكوين)سفرأتجِ!يا:فقالإبراهيملأييهالكلامإسحق

،.للمحرقةالحملفأين،والحطبالناوهذهقالبني.يالبيكقالى.أبتِياوقالأباه

مملوءهَكانتإبراهيموحتىإسحقرغبةأنيعبروهذا؟مرتينأبكلمةلُفظتلمَد

.المتبادلبالعطف

الكلماتهذهالنصيحمل:الذهبيالعجلصناعةعنأيضاًمسؤولاًإبليسكان

هرونعلىالشعبفاجتمحالجبلمنالنزولفيأبطأقدموسىأنالشععبأووأى

هنأخرجناالذيهوسىالرجلىذلكفإنأهامفاتسيرآلهةلنافاصنحقملهوقالوا

كانموسىأنالشعبرأىعندما1(32،)خروجأصا؟،طذالخملاهصرأوض
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لكلالط،للَها

بل)بوشسِثر(،تقرأوالا:تلموديتفصير.الجبلمنالنزولعن)بوشَيسق(تأخر

تسلقوهالسادسهَ،إلىتش!راس!اعةاكانتالجبلموسىتسلقعندها)باوشيسق(،

الساعهَبدايهَوهعلِوماًأربعنِنانقضاءبعداجهودي(:)1الإسرائيليلَالالجبلموسى

فيالبلبلةوبثإبلسِظهريوهاًأربعينمضيوبعضأنهغيرسأعود"،السادسة

موسى؟معلمكمأين:سألهم.الأذهان

السادسة.بعدأصبح!الساعةلكن-الجبلإلىصعدلقد-

الشعبيتأثرلم((.موسىمات)القد:قولهاستأنفعندها.لأقوالهالشعبيصغلم

صورة)اليهود(الإسرائيليينأعنِنأمامعرضحيثرؤيا،إلىإبليسلجأالكلامَ.بهذا

حلَّمانعرفلاموسى))هذاهرونإلىبالطلبتوجهوااللحظةهذهفي.موسىنعشى

به".

قيل:.اللهأمامالبشراتهمبلفقط،الأرضعلىالمؤذيةالرميّاتالشيطانينشرلم

العالم،هذاإلىطفليأتيعندماهكذاخطر.هناكيكونعندمافقطإبليسيتهم

ظروفثلاثهَفيالاتهاميوجهإنه.للأمالاتهاموجهقدإإبليس(الموتملاكفيكون

فينسيرعندهاللانهيار،هعرضمتصدعبيتفىِماءإنسانيوجدعندما:خطيرة

البحر.فىِلسفرنخططعندمامسرعنِن،الطريىَ

أمامقال.ليتهمهمصموئيلالملاكظهرمصر،مناليهودخرجعندهاأنهوُوي

وتريد،الأصناملِعبدونزالواهاالاَنحتى،ا!ونسيد"يا)الممجد(:الواحدالقدوس

((.أمامهممنالبحرأمواجإبعاد

الستةالأيامخلالخصوصأبقوةنشعاطهبسطفيكبيرةجهوداًبيذلإبليسكان

الغفراناالهودفيهايلمَمسالتيالفترةوهي،الغفرانيومعنالجديدةالسنهَتفصلالتي

صوتأنغير.شعبهضدالعملعنشفَه،نعمته.وبفضل،اللهلكن.خطاياهمعن

الشيطانيكونالتكفيريومفي9.إبليسأربكقدالسنةمنالأولاليومفيالنفيربوق

.والغفرانالعفوالطالبيناليهودالتماساتاعتراضعلىقادرغيرله،سلطةلامشلولاَ

،وستونوأربعثلاثمائهَ:عدديةقيمةلها(الشيطان-)هاكلمةفيالمدرجةالأحرف

ثلاثمائةخلاليمارسهاالاتهامت!جيهعلىوقدرتهوسطوتهقوتهأنعلىيدلهذا

التكفير.يومفيوشَودفالسنهَ،ألِاممنيوماًوستينوأربعة

بهذايظهر".الموت))ملاكباسميُعرفلذاالإنسانيُميتمنإبليسإنهأخيراً،
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التلمود

الموتملكتقدمهوسى،علىكو!ي"))تمزَدعندما:مثال.كثيرةلصوصفي.اسلف.ا

،؟)أعدادبكامبهاأهةالأبادنواياهتنفيذاستطا(!بالأضرأر،ويصيبهما(جهوداجفزَق

Rc5)ردعه.موسىأنغير

لاوهي:لأبنائهالأميريهوداالحا!اميقدمهاالكثيرهَ،النصائحمنواحدةنصميحة

يميللَرونه،فووَيرلَصالشيطانلأنماء،مستنقعهنلحادمثورمواجههَفيتقفوا

انتشرماإذاالوصيهَ:هذهصاغآخرحاخام.وقتلهمبقرونهالناسنطحإلىالحيوان

.هناكيسيرالموتملاكلأن،الطريقوسطتسيرواألاعليكم،محلةأومنطمَةفيوباء

الص!حيةالحالهَكانتإذاأما.علانيةيسيرفإنه،القتلفيتفويضعلىحصلأنهبما

أىِيتلقلمالموتهلاكلأن،الطريقجانبيعلىتسيرواألافعليكمهرضية،مالمنطقة

خلسة.إليهابالتسللتفويض

خطروأمام،الشيطانمغرلِاتضدتمَديمهيجبالذىِوالوحيدالأساسيالفلاج

لحىفملاالعهدممآبأوأخذ7(424الخروج)سفرفيجاء)التورا(.هيالموتملاك

الممجدالربأَوْكَلَبه،.ونأتمرنفعلهالرببهتكلمماكلّفقالواالشعبمسامح

البشر،علىسلطتكتمارسللعالى،حاكمأوضعتكأننيرغمله:وقالالموتملاك

"(.3،18،)أحبارأبنائيلأنهمالسمعبهذاشؤونفيالتدخلحقكمنفليص

ذلكيثبتم!بقما-بالملائكةالإيمانعقيدةغرستهاالتيالعميقهَالجذورأنرغم

نأوضوحاًأقلفليس،التلموديالزمنفترةخلالاليهوديةالديانةفي-بوضوح

خاممهَيقال.بحريةانطلقتقدالملائكهَأهميهَوتقليصالإيمانهذاإضعافمحاولات

الملائكة.هنمرتبةأعلىيكون،اللهيخافعندهاالإنسانبأن

)دونعدنجنةفييسكنآدمكان"عندما:التاليالوصفهذا،منيُستنتج

النبيذلهوتقدم،باللحمتأتيه،خدمتهعلىالملائكةتقوممرتاحاً،يجلسكانخطئة(،

عنرجلامتنعوإذا.الخدمالملائكةمنأكبرهم))الصالحونألِضاً:ويقالالمصفَّى.

الخدمللملائكةيسمحلاحيحثالسماءمنجزءإلىيدخلفإنهالسحر،ممارسة

تموذجي((.تصريحفيذروتهاتبلغالاَراءهذه.إليهالدخول

للصالحنِنالسماويةالإقامة)الممجد(الواحدالربسينظم،المقبلةالحياة))في

عرشه.هنجداًالقريبةإذن((الخدمالملائكةفيهايتواجدالتيالمنطقةداخل
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لكللطا،للَها

إسرائيل،ضديقفأويتمردمنحط!اسنماء.افياللهعلىتداعياتهالهاالأوضرعلى

إسرائيليكرهمنوكلالممجد.القدوسالربعلىيتمردأنهلوكمايتصرففإنه

!(.84،22،الأعداد)سفر1536a)7c،خروجعلىأميخاللهيبغضهنيشبه

الشهاداتتلقيبفعلليستفهيالختار،اطهاشعبهيإسرائيلأنلوح!تفي

مادفيمكمسبأيالاخعَيار،هذابسببإسرائيلشَلقَّىلا.اللهمنلصالحهاالخاصة

معرضهَنفسهاوستجدأكبر،مسؤوليةتتحملإسرائيللكن،الأخرىالأعممنأفضل

لاوي)سفرتقليدهواجبهاومن،الملكحاشَيهَهيإسرائيل.والعقوباتللتأنيبأكثر

ول(1،01،أخروجآلامها.منأكنَرإشرائيلىويجللِعزاللهلأنهذا91(2،أحبار،

الهباتهذهعذابها،بعد،ثمينةهباتثلاثإسرائيلالممجدالقدوسالربمنحلقد

المستقبل.الاَتيالعالم،إسرائيلبلاد"التورا(،هي:

الإلهىِالوحيعليهالَفرض"التودرا"حارسةلإدرائمِلْبصفتهاالأساسيةالمسؤولية

دُعيتإسرائيلوأنبواسطتها،وتمجيدهاللهتسبيحكانالعالمخلقمنالهدفلأن

لتلمَيها.

السماءتخلقلمول(.4،1،)تكوينالكونخلققبلاللهفكرإسرائيلكافحسا

.("4،03،الاويلإسرائيلمراعاةإلاوالأرض

دونيوجدأنلهالمسعَحيلمنكذلك،رياحبلايوجدأنيمكنلاالعالمأنوبما

الأقوالهذهكللأن،النفستمجيدفينيَّهَأيةهنائستبعدء4-.ثي)؟3،إسرائيلى

نوعهنواهَعاًبعدفيماتفرضثمومن"التوراأ،حارسةإسرائيلبهايقصدالمأثورة

روحي.

اللهلوصصْإمكالْيةتوجدلاوحىَا،عتباطيا،اختيارأإسر%ئيلاختياريكنلم

لبلتوحدهاوإشرائيلى،الأعملجميعأعطيتمَدكا!طالتوراةأنتقليد-سدري،بالمحاباة

رفضتالشعوبةجميعلأن؟إسرائيل)الممجد(الواحدالقدوسالرباختارلماذابها.

القدوسالربوأختارتبهاإسرائيلقبلتبينمااستقبال!ا،ورفضت"التورا"

ول(.01،14،)الأعدادوالتوراة)الممجد(،

التورامنحاللهأرادعندما:التاليةالأسطورةفىِواسعبخشكلموضحهَالفكرة4هذ

وقالإسوائيللأبناءأولاًتوجَّه.الأملجميعبلىفقطالشجبلهذأيظهرلم،لإسرائيل

:الكونسيكأجابوا-تقتللالهمةاللهقاالىفحواها؟هاسألوااد"تورا((،%تقبلوثهلهم:

5!أ
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اقلمود

وقالىفجشَهأبيهإسحتيإلىيعقوبأفكدمليل:كماالدماءيريقجدناكانأصلأ

(.27،22)تكوينعيسو،.يدااليدينولكنيعقوبصتالصوت

قويتإذاأنكويكونتخدموأخاكتعيشأبسيفكيلي:بماوالدهلهشَبألهذا

(.27904)تكويناعنقكعننيرهتكسر

هاذاأجابوا:"تورا(؟ادتقبلونهللهم:ولمحالوموآبعمونأبناءإلىاللهالتفت

فعلمننابَمالعالمهذاوجودإنالكونسيدياله:قالواتزنِ.لا:أجابتنصر؟

أجابوا))تورا((؟ادتقبلونهل:لهمقال،إسماعيلأولادإلىوذهبتركهمالفجور!

متعلقةجدناحياةإنالكونسيدياله:قالوا.تسرقلا:أجاب؟توصيكانتبماذا

وأمامعليهالكلىويدُالكلعلىيدُهوحشيأوجلاًأويكون:مكتوبلأنهبالسرقة

(.16،12)التكوينيمعكش،أخوفجمح

أجمحمكتوباً:أليس))تورا(؟ادلهاليقدماللهإليهايذهبلمأمةأيترجدلا

فمك،هنالكلامسمعوالأنهمالأؤلي،أيهاالرحمةإليكيوجهونالأوضهلوك

غيربعدفيماأصبحوالكنهم،السبعالوصايانوحأبناءقبللقدمزمور(.،41138،

إذا6(.142؟343الاشتراعأتثنيةلإسرائيلوأعمطوهارفضوها،عليها،بالمحافظةقادرلِن

شعوبمعهوأبيدت،هدفهأخطأقدعندهاالخلقفمِكون،الوحيأمةأيةتقبللم

.وجودهسببهيالتورالأنالأرض

؟والتفاحوالرهانوالكرمة،التينأشجارمنصفوفبستانهفيلديهملك:مثال

،المزارععملوليمَاوالبستانليتفقدجاءرجوعهوبعدوسافر.لمزارعبعنايتهاأوكل

الضاوةالأعشماببنزعآخرمزارعاًكلَّفوالعوسج.الشوكمنركاهاًفيهفوجد

عندها.سحرهالذيعطرهاوشمَّقطفها،رائعةوردةوجودالملكلاحظ،والأشواك

الكونهكذا.الحديقةفيوالأشواكالأعشابسيتركالوردةهذهبسبب:الملكقال

الكونالممجدالواحدالربتفقدجيلاًوعشرينستةوبعدالتورا.أجلمنخلقكله

علىللقضاءاستخدمالذيبالماءمليئاًفوجدهإليها.وجمعلالتىِالحالةعلىليقف

كتب:هكذا،العالمليخربوابالتدميرمهتمونهممنكلفعندها.الفاسقةالأجيال

إسرائيل،أسماهاوردةمئزأنهغيرمزموو(،10192،الطوفانأثناء!الساًالربكان

أفكضب.وأعجبتهالعشرالوصِايايعطيهاكانالذيالوقتِفيعطرهاوشمأخذها

اثنيونصبالجبلأسفلفيمذبحاَوبنىالغداةفيوبكرالربكلامجمحهوسى
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لكللطا،للها

4(.24،)خروت(.إسرائيلفيسبطاًعشرلاثنينصباَعشر

وبفضكاطديقة.عنسيعفوالوردةهذه))بسببالممجد:الواحدانربأعلن

(.R،23؟،)أحبار((العالمسشِقذوإسرائيلالوص!ايا

لأنهاالصحراءفيهلكتقدمصرمنالخارجةإسرائيلكانخط،الخروجبعد

:ونادىكبيرغطاءمثلفوقهمسيناءجبلالممجدالقدوسالربهلَبَ.الوحيرفضت

؟!"3(.أ!88،هنا((نعشكمستجدونوإلا،جميلفهذاالوصاياقبلمَم))إذا

تفوقبأيموهوبايكنلمشعبهمأن،الحاخاماتنظروجهةمنإذنالواضحم!

المميزوضعهكان.اللهإياهمنحهماالتيوالمحاباةالتمييزيؤهلهفطريأواستثنائي

علىيجبوبالمقابلالوصايا.عنبهامميتخلىكانالتياللحظةفيمنهسيؤخذ

جمعاء.للإنسانيةمُعدَّةإنهابالعكسعلمِها.قاصرهُلْكالوصاياأنتعتبرألاإسرائيل

الوصالِا.هذهالأعمتقبلحينسعيديوم

تنقسمالقديرالعليفممنخارجهَجملةكل:التاليةالنصوصتأتيالأملهذاهن

Shah)لغةسبعينإلى ،!8)b.294،)تكوينلغةسبعينفيالوصاياموسىشرح،

وسوميأفاح!واالحاخاميالتفسيرفينجدهالنظريةهذهفيتنوعاًالأكثرالتعبير"(.

5(.18،أأحبار،الربأنابهايحياحفظهافمنوأحكامي

الأكبر؟للكاهنمساوٍهوالوصايايطمِعالذيالوثنيحتىأنهيستنتجأينهن

2)الإلهالسيد،بشريةقانونإنه:يقالنفسهء،الشيبها.سيعيش!سيحيامن:كلمات

البشريةقانونهوبل.إسرائيلأواللاويينأو،الكهنةقانونلا(.791،صموئيل

اللاويينأوالكهنةدعوا،الأبوابافمَحواهكذا:تصاغلا2(،26)إشعياوصيةكذلك

ا!ديقةالأطرقدخلالأبواباث!حواأبل:العباراتبهذهيدخلونإسرائيلأو

الكهنة،منهسيدخلخالد،بابذاهومكمَوب:غيرآخرمكانوفي!ق(الحمالمح!

ابتهجوابل..إسرائيلاللاويون،،الكهنةأيهابالرباتجهجوايقالولا،الصالحونثم

125)الصالحونأيهابالرب 4c)يصبحالوصايايطبقوثنيأيأنحتىهكذامزهور

الأكبر.للكاهنمساويأ

السائدةالفكرة،العقيدةلهذهالخلاصيالكونيالبعدسوىهدهشَشيءلا

عرقية.حصرية،ضيفةصفةترفضالحاخاميةلليهوديهَالمنسوبة

في.الإنسانيةسعادةأجلهنتجريكانتالهيكلفيبهاالمحتفلالأضاحي!تى
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للالمودا

كم؟(طشعوبالويل.أمهَلسبعينإكرامأعجلاًسبعونيُقدم،المظلةعيدمناضامنااليوء

يشَكلفالمذبح،الهيكلبقيطالما:فقدوههايعلمونلالكنهمكبرِة،خسائرهاكانت

Souk)؟الزمنذلكفييعرفوهلمالذي؟الغفرانلهمبالنسبة 05b).

إليكمخالفْاً.فكراًتظهرالتىِالعَأكيداتلبعضمصادقة.أحياناًالمحتممنأنهييد

هوسىأهرناأقيل:لأنهالموتلِستحقالتوراةبدراسةيقوموثنيكل:النماذجٍبعض

للاَخرين.وليسلناالإرث4(،33،الاثعتراع)تثنية(يعقوبلجماعة!راظباقوواة

أبف:يقالكماذلكعلىاللهووافقإسبرائمِلفيالشيخيناتبقىأنهوسىطلب

أنافنختاومعنابمسيوكأليسودث!عبكأناعينيكفيحظوةنلتأنييُعرفبماذا

ةأ(.33،)خروجالأوضأوجهعلىأمةكلىمنوشععبك

لأنهبذلكاللهورضي،الأخرىالعالمشَعوبعلىالشيخيناتحللاأنيطلبكان

القبيلهذامنتصريحا!فإنالأرجحعلىوضمعبك.أنامميزيننكونبشكلىقيل:

المقدسةالكتبيدرسونكانواالمسيحيينلأن،المسيحيةلاسَشارأسبابهالَعود

عليهم.ترتكزالإلهيةالنعمةأنويؤكدون

العالم،شعوبجممِعتشملالإلهسلطةأنهوالحاخاميةلاديانةالأعلىالمثلكالط

الإلهية،للسلطةعودةأىِتتضمنلاالتيالتبركةائماً..اليهودبهلَذكرءالتاليهَوالقاعدة

التكن:الصيغةبهذهالبدءالتبركهَعلىأنمعناههذا.إلهيةنعمةأوتبركهَليمستهي

يأبوجهالبابغلقيمكنلاأنهذلكهنينتج((الكونملكإلهنا،السيدأيهامباركاً

منصفة.لأسبابهبولهدِطلبوثني

عبيدإسرائيلبنيالأنالتقدهـوالاحتراممعبالمثقلبينيربكانالبدايهَفي

إسرائيلأطفال55(.25،أأحبمار،إلهكمالربأناهصرأوضهنأخربختهمالذين

الربإلىالمنضمونالغريبلروبنوقيل:لأنهالمتهودونهالرفنيونوكذلكعبيداًيدعون

نأمنالسبتعلىحافظهنكلعبيدالهويكونواالربام!مويحبواليخدهوه

(.566،أإشعيا،بعهديوتمشَكيُنقفى

61،)إشعياإلهنا"وزراء،الربممهنة"لِنادونناقيل:لأنهوزدراءيسمَونالإسرائيليون

)6.

الأمغنىجملونإلهناخَكَهَةُلكمويقالالربكهنةفتدْعَوْنأنتمأماأ

لأنهالمنهودينللوثنيينبالنسبةنفسهوالشيء6(.61،أإشعيا،!خرونو!طى!

11"
http://kotob.has.it



لكللطا،للها

يدعونإسرائيلأبناءهَيل:لأنه(.بخدمتهلالعَيامبالربيتعلقونالذين))الغرباءمكتوب

إسراشلياأشتأماأ8(.41،)إشَعيا(خليليإبراهيمانسلأيضأ:وقيلأصدقاء،

خايلي،.إبراهيمنسلاخترتهالذييعقوبوياعبدي

الوثنيينصديقإالله:مكتوبلأنهنفسهاللقبيتلقونالمتهودونوالوثنيون

يرؤقهالغريبوهحبوالأوهلةاليتيمحقأقاضي01،18(الاشتراع)تثنيةالمهودين((.

،.وكسوة!اهاً

جسدكفيسيكونأعهديقيل:لأنهإسرائيلعلىمطبقاستعمال(!تحالفوكلمة

مؤبكاً،عهكأأبكانكمفيعهكيفيكونبفضتكوالمُشعترىبيتكفيالمولودأيُختن

13(.17،)تكوين

فييثب!:عنهمقيلالذينالمتهودينالوثنينِعلىهشابهةبصورةويطبق

اسعمويحبواليخدهوهالربإلىالمنضمونالغريببنوأوٍ)56،6(.إشعياعهدي

وتمشَكيُنقف!أنمنالسبتعلىحافظهنكلىعبيدالهويكونواالرب

أ.بعهدي

)خروجالربأهاممضولاًيمونلكيقيل:لأنهإسرائيلعلىتطبق"مقبول"الكلمة

)28c38إسرائيلبنويقذسهاا.لتيالأقداسإثمهرونفيحملهرونجبهةعلىأوتكون

(.الربيديبينعنهمللرضىدائماجبقهءعلىوتكونأقداسهمعطايالجميع

مذبحيعلىوتقدهاتهمالكبرىتضحياتهمتقبلالذلِنالمتهودونالوثنيونكذلك

وتكونصلاتيبيتفيوأفزحهمقدسيجبلىإلىبهمأآتي56،7()إشعيا

لجميحيكعىصلاةبيتبيتيلأنهذبحيعلىمرصةوذبائحهممحرقاتهم

الشععوب،.

فايُبسلْى،.وحدَهللربإلالاَلهةذبحأمن02(22،)خروج

قدمعلىموضوعانالمتهود،والوثنيالإسرائيليأنإثباتتحاولأخرىشروحات

.المساواة

وجميعأخيهابنولوطأاهرأتهس!اوايأبرامأفأخذ12،5()تكوينالاَ!ةهذهعلى

أوضإلىليمضواوخرجواحاوانفىِاهتلكاهاالتيوالنقوسقاكععياهاالتيأموالهما

،.كنعانأوضوأتواكنعان
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ا!وفى

وأ!ذالمشر،لنمنممَهودلنوثنع!!ألراهىحنَّد:اضاليةا-اءا--الا11نصأ
..----لأ-ء..!سعمرء!!

ا(جهودلِة،يعتنة!ويجعلهاطهاجوارإلىبوتنييأتيإنسانأيالنساء،رسسطص!سارة

خلقه.أنهنوكمايكون

باقيعنإسرائي!عزلالممجدالمَدوسالربأدَ:للقولالحاخاماتأحدتوصل

)876،إليهالانضماممنالمتهودوناوثنيونيتمكنأنهوفمَط:احدلسمببالأنم

(.Pح3

لإسرائيلمزعجونالممَهودلِنالوثنيينإن:منعزلبسمكلتظهرمناقضةفكرة

تصرفوالَدالمتقلبونكانفترةفيجرتالتيالتجربةمننابخهذالكن.كالجرح

دُققتلقدالخطر.منحالةفيوهـضعوهامزعجةاضطراباتللطائفةفيهاسببوابطريقهَ

لتمحيصاتتحددهاكانتالتيالأسبابوأخضعتسائقهَ،بعنايةالمسلماتهذه

كانالذيالوقتفيمتهود،وثنييصلعندها:القبولاحتفالتمَكيفانظروا.دقيقة

نأتعلمهل؟دينكلتغييردعتكالتيالأسبابهي))هايُسأل:كمنمَلب،فيهئقبل

فإذا؟((العقوباتوتعانيوللأحزان،،للإذلالوالاضطهاد،للبلئهَحالياًتتعرضإسرائيل

المبادئببعضوئثقف،يُقبل،قساوتها(،المقاسمةجديرغيروأناذلكأعرف:أجاب

له:يقالبها.المتعلقةالعقوباتوبهذلك8أساسية!هاوالتيالأهميةالمَليلةالأولعِة،

الممنوعة،الشحوممنحصتكتستهلكفإنك،المرحلةهذهاجتيازكقَئلَأنه"إعلم

ارتكبتماإذاوصاعدأالاَنمنلكن،عقوبةلأيتتعرضأندونالسبتوتدنس

العقوباتعنبهاأعلمناهالتيوبالطريقة".رهيبةعقوباتبكفستلحقالخالفاتهذه

مخصصالاَتيالعالمأن))إعلمله:يقال.بالمكافآتسنُعلمه،بالمبادئالمتعلقة

((.العقوباتكثرةأوالمكافاَت،غزارةقبولعلىقادرةغيرحالمِاًإسرائيلوأن،للصالحين

نأشبعدفوراً.يُخقذلكعلىوافقإذابجفاء.ردعهالضروريغيرم!تذلكهع

دونالدينيهَ(الشعائرمراعاةمعخاصحوض)فيللتغطيصنُخضعهذلكمنيتعافى

العاديةبالمسلماتويعرِّفونه،جانبيهعلىالعقلاءتلاهيذمنتلميذانيقفبينماتأخير،

يهودياً.الجميعبنظريصبحالماءمنويخرجللغطسيخضعأنبعد.والهامة

الشعاو:بهذانادىفقد.المتهودينالوثنيينعنبالدفاعالجميععنمميزاًهليليعتبر

وجميع،رفاقكمأحبواعنه،وابحثواالسلامأحبوا،هرونتلاميذعدادمن))كونوا

قبولهمنهوطلب))شمَاي((إلىجاءوثنياًأنيُروى.التوراةإلىبهموآتواالخلوقات،
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لصالط،اللَه

طرده.واحدةلَدمعلىيقفوهوكاملةالتوراعليهتعَلىأنشرطالوثنيهَعنكمنقلب

"ما:لهقالارزياهتي!!للحاخامبالطلبألحَّثم.يديهبينكانتالتيبالعصاالحاخام

وتعلمها((.اذهبالشريعهَ،كلهيهذه.لقريبكتفعلهلالنفسكتمقته

إسرائي!!،حظيرةفي(طدخولالمحضرينغير(طوثنيينخاصأخلالَينظامأُعدُلقد

امتنعوا،العدالة"مارسواهي:الوصاياوهذهنوح"لأبناءالسبع))الوصاياباسميُعرف

تأكلوالاتسرقوا،لاتقتلوا،لا،والفسقإياكم،الأصنامتعبدوالا،اسمهتجديفعن

الأساسيهَ؟القواننِنهذهعلىالمبنيالمستقيمبالسلوكحي((.حيوانهنمأخوذاًعضواً

الشعوبوطوالأ!لُجيالبز1ُ:التاليالنص.الإلهيالقبولسيستحقونفإنهم

الجملةفيإليهأشيروقد،إسرائيلعلىمطبقأكان.34(،14)الأمثالالحطئة(

تعنيخزي،أي"عار((المترجمةالكلمةمثلالثالية.بالجملةالوثنيينوعلى،الأولى

بالنسبةهيللوثنينِنالتقيةالأفعالحتى:النصيُترجمنِخط))تقوى((،خاصنجشكل

))جوخانانالحاخاملكن.الطهارةبعدمملطخةكانتالأسبابلأن،خطيئةلهم

تشكلللخطيئةبالنسبةالتقدهةأن))الحقيقة:يمَولفكان،النظريةبهذهيقبللمزكَاي"

عادلاللهفإنذلك،عنفضلاً((.العالمشعوبلباقيالعدالةوتؤمن،لإسرائيلتكفيراً

أفضلياتهم((.حسبالوثنيين"يحاكمأنهلدرجة

بحسبهاالتيقناعةمننابعةاليهود،غيرعلىالتلموديفرضهاالتيالقاسيةالأحكام

إلىالتثبحتلدىيغتاظونالحاخامات((.كانالانتظاموعدمللخللمعرضونالوثنيين))أن

الأفكارلمزاياشديدبعرفانيضعرونوكاثوامتساهلأ؟حيالهمالسلوككاندرجةأي

هكذا:تقال،الدوسشطمغادرةلدىتتلىصلاة.دينهملهميقدمهاالتيالمتشددة

الدرسبيتفيأولئكصففيوضعتنيلأنك،أخوتيإله،إلهيالربأيها))أشكرك

لإرثأعملفأنا،والملاهيالمسارح-ستادونالذينأولئكمعوليحم!.شالكنيس،

الفناء((.لهؤَةيعملونوهمالفردوس

الاسمَفزازيسببهالذىِالقلقهنتنبثقكانتالتيالمرَّةالتصريحاتبعضهناك

أفضلرأساسحقوا،الوثنيينأفضلاقتلوا:التاليهوكليأمرفوضهوهاالكبير:

هوهؤلفهاأننتذكرأنيجحبلكنكا!.14،727،خروجعلى7أ"طحالأفاعي

معلمهشاهدوالذي،أدرياناضطهادزمنعاشالذي((جاكايبن))شمعونالحاخام

ثلاثمدةابنهمعللتخفيواضطر،الروهانمنشيطانيةلإهاناتيتعرضعقبةالحاحام
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فىالتلمو

ومن،شخصيةمشاعرعنحطماتهتبرلا..المستبدينالطغاهَصتلينجواسنةعضرة

الحلمودية.العصِدةعنالصحيحةالصورةفيهانجدأناظلما

باقينطاوَعنتخرجولا؟أخلاقىِبعصاإإطارفيتندرت(طوثنييناليهودمعارضهَإن

حصةوتْنيلأي)اليساليعازر:الحاخامصرَّح:التاليالنصيوضحهماهذاالأعراوَ.

تنسىالتيالأعمكذلك((؟الموتىمقامإلىالشريريعود:يقالوكماالاَتي،العالمفي

النصكان"إذا:يشوعٍالحاخاميرد.إسرائيلشعبمنالأشرارعلىيدلالشَرير.الله

النصلكنمعك،متفقافسأكون،الأعموكذلكالأمواتمقامإلىالشريرلِعودلِقول:

،صالحونأناسالأعمبينهذهوالحالةيكونأنفيجب((.اللهينسونالذينلِضيف:

سعادةيرثونالشعوبجميعمنالصالحونالاَتىِ.العالمفىِموضعلهمسيكون

الحاخامية.اليهوديةالديانهَفيالمتلقاةالعقيدةهيهذه،المستقبل
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ا!تات

الإفسثانعقيدة
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الاشدط!عد!دفئ

البمنريالحائن-ا

الحاحامي.الإنسان(سعلمساسيالأالمبدأإنه.مثالهصه!وعلىاالإنساناامملهخلهت

عمليةفيالذروةويمثلالخلودة،الكائناتأعلىا!"نسانأضحىالوستذلكومنذ

أكثرصخاصلسببر(سكنها(طه،صورةعلىمخلولىللأنهمحبوب"الإخسعانالخلهت.

صوهـقه.علىالإنسانصنعاللهيلأ!قيل.!صما((،بالمعرفةزشَّده،اللهصووهَعلىخلقه

(الإنسانصُنعاللهبصووةلأنهيُسفكفدمهإنساناًالإنسانفىمسافِكُيكينإنأ

18)أتكوىت 6) 9c5؟ول(.6!أ!أ،"

))كائنالكونية.البنيةْفيالعظمىالأهميهَالبشريللكائنالواقعهذايحطي

فردأيوأنوحيداً،الإنسانخُدقالبدءفي".الخلقلكلمساليواحدبشري

كله.العالمدصَّسأنهلوكماالمقدلع!،الكتابإليهيُعزيواحد،وجودعلىيقضي

لوكمانفسهابالطريقةيحاسبهالمقدسراسكتابافإنواحدأوجوداًيُنقذفردوأي

الشبةاععىصُنعواالبشرأنبما،لذلكإضافهَث!ولكا!(.51،4.كلها!الماأنقذ4أذ

خلالذهنهمفيالحاضرةالحقيقةهذهعلىبالحفاظهلزمونفهم،الإلهي

يصرحنفسها.تلقاءهناللهتصيبللإنسمانتوجَهإساءةوأي.المتبادلةعلاقاتهم

وقرييكش!عبكأبناءعلىتحقدولاتنتقمألا:الوصيةهذهإن:عقبةالحاخام

للوصاياالأساسيالمبدأتشكل18(91،)أحبار(الربأناكصفسكأحببه

قبليْ،منمحتقرأقريبيفسيكونمحتلقر،لأنىنظراًأبداً:تقل.لأمنها:ويستخلص

هاإذا))توخوها":الحاخاميقوت.قبلىمنهلعونأقريبيفسيكونهلعون،أننيوبما

صورتهعلىالإنسانصنعأللهلاناحتقركم،هنفاعلمواالطريقةبهذهفتمتصم

(.R،724،)تكوين

لمالحاخاهاتفإن،اللهإلىبالنسبةالإنساننس!بتسلسلبفكرةقبولنامع

جيةفمنجزئياًإلهيأالإنسانكانإذاعنه.تفصلهمكاشطالتعبالهوةعلىيلحوا

وروحجسدمنهؤلفةالسمامح!منتكوشماالتىِالخلوقاتجميه!أرضياً.يظلأخرى

ومنأيضاًوروحجسدهيالترابمنخلقتالتيوكل؟سماويأصلمنوهي

.الأرضمنوجسدفىالسماءهنرشحهتأتي.الذيالإنسانبامشثناءأرضيأصل
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ا!وفى

،السمواتفيالذيأبيهلاوادةوعملىأضورا،اإنسانأطاعهاإذاالوقتذلكهنذ

جميعاًأنتم،آلهةأنتم:"قلت:مكمَوبهوكما.الاعاليمنالاَتيةالخلوقاتيشبهفهو

فيكون،السماويأبيهإرادةينفذولاالتورا،يطبىَلامناممن.6,82c(Ps)(العليأبناء

تثنية)سفرالبشر(!لستموتونأنكمأبيدقيل:كماالسفدية،بالخلوقاتأشَبه

(.الاشتراع

إنسان-ضحبهألقاببأوبعةالختلطهَ،دةللضمخالفةبطريقةالبشريالكائنيوصف

علىيحافظ،ويشربيأكلالحيواناتمثل.السفليةأخرىوبأربعة،العلويةالكائنات

أبمعنىيرىالذكاء،موهوب،يتكلممنتصباً،يقفالملائكةومثل.يموتيحيا،،النوع

(5كالحيواناتالجانبينعلىوليسالأهامفيعينانله

العالم.خالقلتمجيدفرصاًالإنسانمنحهوواحد،هدفللخلقكان

هننابعاًالممجد!(()إالواحدالمدوسنحوالمدلحارلفع،العالملكولنبدالهمنذ.

ماذاح(.3)4.39،((العاتيةالبحرأهواجفوقالبحار،صوت"فوققيل:لأنه،المياهوسط

هذه))الممجد((:الواحدالقدوسيعلنعليائهفي"الربالاَتي:؟الصوتهذايعلنكان

ممجداًسأكوننكم،القبيلهذاهنهديحاًليتقدملغةول!لهافملاالمَيالبحار

5ْ!"الإنسانخلفَعندها

القائل:النصيشرحالطريقةبهذه.الحياةوتوجيهفهميجبالنورهذانحو

الإنسانعلىأنهالتلمود،يوضح3!(.17،)115،((للربيهمَفونلاإالأموات

ولامنهامعفىفهوالموتىعدادفييصبحأنمالأنه،الموتقبلبالمَورادائماًالاهتمام

منهههديحأيتلقي"الممجد"الواحدللقدوسيمكن

عنناجمهذا،بصعوبةالماديةالمكتسباتعلىبالحصولحياتهالإنسانيقضي

حكمةأبزوبلدىكان.عابرةقيمةسوىلهليسالتملكمنالثوعهذاأنإدراك

جانعب؟كلمنبالسياجمحاطبستانجانج!منثعلب))مزَالحمَيقة:هذهتشرح

فلممنهالمرورحاولصغيرثقبعلىالنهايةفيعثر،يستطعفلمالسيابختسلقحاول

لهسمحهاعند،أيامثلائةصامةهل؟هاذا.الثعلبجسممنأصغرالثقبلأنيستطع

وغيرها،الفواكههنفاخرةهأدبةىلىالبسنانفيفحصلالنَقب،منبالمرورضعفه

ثلاثةوصامثانيةعاد.يستطعلمالثقبمنالخروجأرادوعندما.وسمنأكلبلطبع

متأهلاًالتفتخارجأأصبحأنوبعد.البستانمنالخروجواستطاعضعفأنإلىألِام
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الإنلماتعقيدة

هنَلما.منكالفائدةماولكنثماركوأطيبأطيبكماكرم:ياكرم،ياقائلأ:البستان

خرجنا((.كذلكسوركدخلنا

))سأرت:ويقولقواهواحدكليجمع،ندخلهعندما،للعالمبالنسبةالحالهكذا

لميمَال:لوكمامفتوحتيناليدانتكونالعا(سممننخرجوعندما.حوليهوهاكل

%ءالعالمهذامنشيئاًأكسب

منكنزهو،جمعهفيلِجهدأنيجبيرالذي،الإنسانيكسبهأنيجبها

فىِالإنسانلِصاحبمااطوت.بعدشأنهمنيُجِلّهذابالتقدير.الجديرةالأعمال

الشريعهَبلاللؤلؤ،أوالكريمةالأحجارولا،الفضةولاالذهبلاالرحيلساعة

وإذاوقادكفيعليكوتحافظسيركفىِتهديكأهيقيل:كماالصالحهَ،والأعمال

ه،تحدثكفهياستيقظت

ث!،5؟ول(.6،)9،الاَخر.العالمفي-تستيقظعندماسيحدثونكالقبرفي-

الميلاد(بعدالأولأالقرنلليهوديةالمنقلب"آديابين((ملك))هؤنوبازوس((أنيحكى

ثروتهلتبديديلومونهبهالمحيطونكان.المجاعةهنفترةفيالفقراءعلىثروتهوزعقد

قائلاً:عليهمردَّ.الشكلبهذا

فوقإلى،هناكإلىجمعتهافقدأناأهاالدنيا،لهذهالكنوزيجمعونأجدادي))كان

صطهناكفسأضعهاأناأماالسئد،هيالقوةحيثهناكيجمعونهاكانواالسماء.في

كاشما.منتجةفستكونكنوزيأها،ثمرةأيةتحمللاكنوزهم.عاجزةالقوةتكون

نفسي.لراحةجمعتهاوأناللغير،جمعوها.أرواح.وكنوزي،والمالالفضةهنكنوزهم

للاَخرة((.فعملتأناوأما،العالملهذاعملوا

أنهمسامعهعلىيُكرر،الطبرةالسنواتتبذيروعدم،العملعلىالإنسانلحث

P.)الغد((فيومغادر،اليومحاضر))الإنسانسرلِعاً:سيمضي Sanh )d23c.هذا

35"ءأ(.ث15،)92،((يدومشَيءلابمكالظل))إنها:الأرضعلىأيامنايشبهالكلام

،2)تكبرينمحلقطائرظلمثللكنها،شجرةأوجداركظِلالحياةتحونأننرغب

69،R.)كثير،العملقصير،"النهار:أخرىبطريقةعنهامُعبَّرنفسهاالفكرة

يمَعقبنا((رالبيتسيد،ضخمةالمكافأة،كسالىالفلاحون

اد"تورا((مبادئفيللبحثيتفرغشخصلأيوتغتنيتتعززالحياةكا!طإذا

حتىسعادتهامنالحياةتجردالتيالأخطاءبعضهناكبالمقابل،الصالحالعملوممارسة
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اقلمود

خارتالإنسانوطردالخلوقات،بقيهَعلىالحقد،الخنوع"الحسد،مدتها.تقصِّرأخها

تعزلكلهاأ!ع،ا،الجشع"الحسد،:أخرىوبعبارات"إه؟ول(.16،)2،((العالم

((5العالمهذاعنا!لانسان

،للإنسانالروحيةالطبيعةعندخطابالَهمفيالحَوقفيحبونالحاخاماتأنرغم

الفنيةالتحفةاتالإنساجسديشك!!الجسد.وأهميةلحيمةمنمطلقاًيقللونلاذلكوهع

وهبهاالتيفالشخصية.اللامحدودةوحكمتهاللامتناهيهَ،طيبتهبدورهيثبتفهولله؟

عظمةببلاغةتظهرفهي.الإعجابتثيرالآخرينعنالفردتميزوالمَي،إنسانلكل

منالعديدبصكالإنسانيمَوم)الممجدإ(:الواحدالقدوس،الملوكملك،العلي

الواحدالقدوسلكنبينها.فيمامتشابهةجميعهاالواحد،الوجهنفسعلىالميداليات

الواحدبينتشابهدونالأولالإنساننمطعلىإنسانكلصورة!حك)الممجد!(

بيتاًيرىعندهاإنسانأييطالبلاكينفسها؟الملاهحيعطيهملالماذاوالاَخر.

مُلكه.أنهماويدعيالجمالفائقةامرأةأوجميلأ

منالأوليانالسمتان.العقل،الملامح"الصوت،:شبيههعنالفردتميزأشياءثلاثة

وجودفبسببالأخيرةأهاالأخلا!،علىللحفاظهوضوعتانالثلاثالسمات

الأشداء((.والناسالسارقين

في)الممجد!(الواحدالقدوسخلقهما))كل:بالقزمالإنسانيصفنصهناك

311c،الإثسان((فيخلقهالعالم (A. .R Nيمثل:جداً.دقيقمفصَّللتطورويخضع

والأصابع،بالأبراجوالعنق،بالأبوابوالأسنانبالأسوار،الشفاه،بالغاباتالشعر

بالخالب.

يشبهبماذا:والولادةالجنينيةالحياةبهايمثلونالحاخاماتكانالتيامميفيةاهيتلك

علىالمرفقان،صدغيهعلىيداه8جانبأوهوضوعهطويبكتابأمه؟لطنفيالطفل

الجنينبهيتغذىالأمتتناولهماكل،الطفلاضغذيةمفتوحةالسزَة،مغلقالفم،الركبتين

ومايُفتح،هغلقاًكانما،للحياةيخرجعندما.الأمقتلمنخوفاًشيئاً،يطرحٍأندون

ضوء.واحدةلساعةولوالحياةديدعلىالطفليبقىفلنوإلايُغلق،مفمَوحاكان

على!بماحهأيرلذقيل:كما.أطرافهمنالعالمرؤيةبهيستطيع،رأسهفوقمشتعل

3(.،92)أيوبنووه،فيالظلمةفأسلكوأسي

فييجريماالحلمفييرى،المكانهذافيينامواحدكللأن،لذلكتتعجبوالا
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الإفلممات!يدة

!طها.اد)اتورا"علىيتدربعندها.ا!لأيامتلكمنأكنَربسعادهَالإنسانيمرلاإسبانيا.

لاسَيء.كلويُنسيهفمهعلىيضربهملاكيأتىِ،العالمجوفييدخلعندمالكنه

المَسم:معبصراحةويتعهدعليهيفرضأنقبلأمهبط!تمنيخرج

كنعمادل،أنكالعالمكللكلَال(سحتىشريراً،ضالاًوليسمنصفأعادلأً"كن

أيضأ،أنقياءوزراءهوأننقي،طاهر)الممجد!(الواحدالقدوسأنواعلمبنظركشريرأ

،يرامماعلىيسيرشيءفكل،سليمةحفظتهاها.فإذاطاهرةفيكزضعهاالتيوالروح

منك((.سأستعيدهاوإلا

وأربعينوثمانيةمئتينالإنسانجسم))يحوي:الإنسانجسمالحشريحيفسًرهكذا

وعشرةهَدم(،إصبعلكل)ستةالقدممشطفيثلاثون،الجزئيةالأعضاءفيهابماعضواً

ثلاثهَالفحذ،فيواحدالرضفهَ،فيوخمسةالساقفياثنان/الكاحل/،العرقوبفي

فيواحدة(،إصبعكلفي)ستةاليد،راحةفيثلاثونضلعأ،عضَرأحد،الوركفي

من101الكاهلالتعداد.الكتففيوأربعةالذراعفيواحد،الكوعفياثنتان،الذراع

العنق،تسعةالرأس،فقرةعشرةثمانيعلىالفقرىِالعموديحتويبالمقابلجهة،كل

خمسة،التناسليةالأعضاءسمَةالصدرستة،

"وخزهَالمديحهتافاتهنهمواثتزع،الحاخاماتإعجابللجسمالرائعالبناءأثار

مجهزالإنسانلكنالهواء،منلتفرغهاتكفيمنتفخةمطاطيةلكلبالإبرةبسيطة

الذيالوجهول(.3،1،أتكوين.لداخلهالموضوعةالروحيفقدلافإنهفتحاتبعدة

لتلكمتساويهَمسافةيقيسالبشريةالخليقةإلىأالممجد(الواحدالقدوسأعطاه

لاللسوائلهصادرعدةعلىتحتويفهيالمبسوطةالأصابعأطرافبينالموجودة

سائل،الرائحةكريهالأنفسائل،دهنيالأذنينسائل،مالحالعينيالسائل.تختلط

توقف،دونالموتىالإنسانيبكي2عندمالأنههالح:العينينسائللماذاعذب.الفم

لماذاالبكاء.وتوقفجمالأالعينينتكسبالدموعحموضهَ.لكن،بصرهيُعميفإنه

بالأذنينسمعناهاْماإذا،السيئةالأخبارسماععندلأنهدهنياً؟الأذنينسائليكون

فهودهنياً،الأذنسائلأنوبماالموتويسبمبفيفسدهالقلبإلىسيصلذلكفإن

كريهالأنفيالسائللماذا.أخرىجهةمنوتخرججهةهنتدخلأنللأخباريسمح

فوويا.الموتفيكون،اخياطاتوجودوعدم،كريهةرائحةتنفصعندلأنه؟الرائحة

اللعابيكنلمفإذاالتقيؤ،يتم،مُنفمطعامتناولعندلأنهطيباً؟اللعابطعملماذا
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التلمود

منكموانظرواتعالوا(.72،12R،)الأعدادا(!عيعنيغيبفالشخصطيبا

الخبزمنقطعةتناولفإذايعرشها.!لاوالتي،للإنساناطمجدالربأنجزهااحجائبا

الربأنغيربجرو!،الأخيرةتصابفسعوفا!لأمعاء،إلىوهبصصَ،اليابس

لهويسمحالخبزيطريالماءمننبعاًالبلعوموسطفيفخلقلذلكتنبه))الممجد(

لرطوبتههخَطرأدنىدونبالهبوط

حريصينوكانوايمتلكوفها،التيالفيزيولوجيةالمعارفببعضالحاخاماتيستعين

وإطالةالفردورفاهيةسعادةلتأمينبوظيفتهعضو،كلاللهخصكيف.إظهارعلى

وأالانفعالاتلبعضخاضعة،الجسممنالمحتلفةالأعضاءأنيعتقدونكانوا.حياته

الكلماتيلفظاللسانبالذكاء،يشعرالقلبالفكر.تنشطان"الكليتان:أخرىلأفعال

الرغاهى.الأطعمةأنواعجميعويخرجيدخل:البلعوم،اللفظيكملالفماللنطق(،

تسقط،الغضبمنيحدالكبد،السوائلمختلفتمتصانالرع!لعان،الصوتتمنح

المعدة.الأغذيةتطحنالأمعاء،الضحكيثيرالطحال.فتوقفهصغيرةقطرةفيهالصفراء

أبطأهأوسزَعهقدالنعاسيسببالذيالعضوأنلو،للاستيقاظالأنف،النعاستجلب

التنويمبمهمةيقومانعضوينأنلوبالارتخاء،سيصابالإنسانفإن،وبالعكس

حالأ.فسيحدتْالموتوالإيقاظ،

أعضاءسبعة))تقومالجسمأجزاءلختلفالتصنيفهوهذاأخلاقيةْ،فظروجهةمن

العين،هي:طواعيتهعنتخرجمنهاثلاثة،لمراقبتهخاضعةوهي،الإنسانبخدهة

لامايشم،بسماعهيرغبلامايسمعرؤيتهيريدلاماالإنسانيرى.الأنف،الأذن

لَراءةفيرغبته.القدماليد،،الفمفهي:الأعضاءلحكمالخاضعةأماشمُّه.لهيروق

وحسببيدهيمكنه.والشتائمالتجديفاتيطلقأنأو،بذيئةلغةاستعمالأوالتوراة

يريد،حيثالذهاب،نفسهالشيءالقدم.القتلأو،السرقةأوخيرةبأفعالالقيامرغبته

هوالعبادةالدراسةأماكنأو،سيرك،مسرح

السبعةالأباطيل"المدراس((؟ؤبتتجسدشكسبيرميزهاالتيللحياةالسبعالمراحل

الأولىالسنةفي.تجربتهمنهالكلالتيالسبعةالعوالمتطابق،الجامعةسفريذكرهاالتي

المداعباتيتلقى،جيدةبأغطيةسرسرفيهوضوعٍملك؟مثلالإنسانيكون،الحياةمن

فىِيعيشالخنزيريشبهفإنه،ثلاثةأوعامنِسنوفيالبشر.جميحهنوالقبلات

بحصانأشبهالعشرينفيكالجداء.وهناكهنايقفزالعاشرةوفيالمَذرة.الأماكن
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الإنلماتعَيدة

ظهره)علىكالحماريصبحيتزوت.امرأةعنيبحتَبهنداهه،يصَنيلصهل،جام!
صما-

لكسبعملعندائماًيبحتَالكلبمثليلهتَ.عائلةهـبثمومن(.ثقيلحمل

كالقردهلِصبحالشيخوخهَفيأخيرأ.عائلتهقوت

مختلفأ،توزيعاً،الأخلاقلعلموالخصصهَ))آبوت((مؤلفقذَمهاالتيالدراسهَتضع

في،المقدسالكتابلدراسةمدعوٌّسنواتالخمسسنففيمشابها.ليسرأيهالأن

،للزواجعشرةالثامنةفيالتلمود،لدراسةعشرةالخامسمةفيالميشنا،لدراسة،العاشرة

الأربعينفي؟قواهكامللكسبالثلاثينفيالبقاء؟وسائلعنللبحثالعشرينفي

فىِ،الشيخوخةإلىنصلالحسَينفي؟النصائحلإسداءالخمسينفي،والفهمللإدواك

السنين.ثقلتحتننحنيالتسعينفي.خاصةبحيويةمتمتعينكنابأننانشعرالثمانين

هللموتالعالمبهافارقناأننالوكماحالةإلىنصلالمائةفي

أزليماًبالضرورةالإنسانلكانالخطيئةولولا،للخطيئةكنتيجهَالموتإلىيُنظركان

Chab)الخطيئةخارجموتيوجدلاكِلوت(.ألا ،55a).يقولونالخدمالملائكةكان

عليه))فرصما:أجاب؟الموتبعقوبةآدمتعاقبلماذاالممجد!(:1الواحدالقدوسأمام

ولم،خطيئةآدميرتكبلمحالةفىِلكمقيلإذا؟ء"ح(.)؟55،وخالفهصارماًقانونأ

إيليا"،حالةكا!طتلكأجيبوا،طويلاً.لعاش،المحرمةالثمرةمنيأكل

ولا،قهرهيمكنلاإذن،خلقهفياللهنفذهالذيقساوةالأشدالحكمهوالموت

نأغير،وقاسصلبالجبل:العالمهذافيخلقتصلبةأشياءعشرة.سلطهمنمفر

الماءلكنقاسيةالنار،صهرهعلىقادرةالنارلكنمتينالحديد؟كسرهعلىقادرالحديد

لكن،قويةالغيوم؟حملهعلىقادرةالغيوملكن،قوة.عظيمةالماءإطفائها؟علىقادر

حالات)فيحملهاعلىقادرالجسملكنقويهَ،الريحتفريقها؟علىقادوةالريح

لكنعنيد،هقاومالرعبيهدّه؟الرعبأنغيرونشيطقويالجسموالزفيع؟الشهيق

الجميع.هنأقوىوالموت،يبطلهوالنومقوة،النبيذيبدّده،النبيذ

المو!منعأنواٍوثلاثةتسعمائةالعالمفياللهخلقفقدعدة،أشكالاًالموتيتخذ

هووفظاعةرعباالأكثرالموت3!(.02،)309،68وعددهاالموتمنافذقيل:كما

منكرةفيبشوكةالخناقبعضهملِشبه.الموتقبلةعذوبةوأكثرهاخنقاً،الموت

شكلعلىالمضطرببالماءيشبهونهآخرون،الخلفمنتمزقهاالتيالمقزَضالصوف

131
http://kotob.has.it



التلمود

هذهتمثل،الحليبشسطمنتُسحبشَعرة،المو!قبلهَتشبهضيق.مجرىفيدواههَ

الرببأمرصوجبلإلىاكماهنصونإورهرشنموتفياحذوبةامعنىالآلِهَ

الحاهسالشهرفيمصرأوضمنإسرائيللخروجالأوبعينالسنةفيهناكومات

38العدد)سفر!،الأولاليومفي 33c،)عبدصدىأفمات:موسىموتكذدك

5(.43،الاشتراع)تنَنيهَ،الرببأمرموآبأوضفيالرب

ملاكيظهر،العالمهذاإنسانسيغادر))عندما:التاليبالشكلالموتعمليةتوصف

أصغرأوردةعنهتتفرع،بالدممليئاًوريدأالروحتمشبهأنيشاها(.روحهليأخذالموت

الجسم.منوينتزعهالوريدبطرفالموتملاكيمسكةالجسمأنحاءفيمنتشرةقطراً

منالضعرةتخرجكمابهدوء،تتمالوريدنزععمليةفإنصالحأ،الرجلكانإذا

وأضيق،مجرىمدخلفيمياهكزوبعةروحهفتؤخذشريرأكانلوأما،الحليب

تنزعثمومن.الخلفهنممزقةصوفكرهَهنالأشمواكتُنزعكما،آخرينقولحسب

الجسميعشنجحتىأنفهعلىوتستقرروحهتخرج.الموتبدالِةوتكونمكانهامن

))أينقائلاً:)الممجد!(الواحدالقدوسأمامويصرخبالبكاءييدأاللحظةهذهفي.كله

.الأرواحبينالموتمحكمةإلىويقودهروحه))دوما((الملاكيأخذرب((؟ياتقودنا

ويتقدمالصالحينلأحدمكاناًجهزأماهه:يعلنصالحهَحياةسكقدكانفإن

5(((الإلهية)الحدالةالشيخيناأماميقفأنإلىمرحلةبعدمرحلة

بالكامل.تغطيهعيونعدةيملكالموتهلاكبأنأ)يقالالموهمَه:لظاهرةآخرمشَهد

سيفه،مجرداً،سريرهفوقالملاكهذايقف،الموتوشكعلىالمريضيكونعندما

ويفتح،الموتملاكرؤيهَلدىالمحتضريخاف.معلقةصفراءلمحطرةالسيفرأسوفي

تنضرالجثهَأنذلك،منينتج.الموتويليهاالصفراء،القطرةالملاكفعِسقطخوفاًفمه

جداً.ثماحباًالوجهويصبحممريهة،رائحة

"من:للوفياتهرافقةكظروفوالفألاتللنبوءاتمحبأالحمَبةتلكشعبكان

سيئاً.فألاًيجلبباكيأالموت،وبالعكسحصن،لفألحاملاًيكنضاحكوهويمت

فألللحضورينظركانإذاذلك.بئْسَالأسفلوإلىذلك،نِعْمَللأعلىينظركانإذا

أفضل.قرمزياً؟أسفاهفواشاحباًوجههكانإذا.سئفألالجدارإلىنظروإذاحسن،

الموت؟السبتانتهاءلحظةماتمنبائسأويكنسعيدأ،يكنالسبتعشيةيمتمن
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الإفد!اتغلدة

وأهضميهَاضطراباتفيالموتحسن.فألنهايتهفيوالموتسئ،أمرالغفرانيوم

الصالحين.هنا(ممثيرلِنميتةوهيمنايسب،موتبطنيهَ

التفكيرعاد.ةيسببهكانالذيالخوفهنالإمكانقدرالتقليلفيالحاخاهاتجهد

للغرس.وقتوللموتوقت،أللولإدةطبيعيشيءالمولصَبأنيرددونكانوا.بالموت

الولأدةلحظهَمنذ))أنهالمدراشتلاحظ2(.3،)الجامعهَ،ولمحتالمغروسو!ىوقت

بيومموتكملَبل"توبوا:العظةهذهجاءتهناومنقائمأ((.الموتاحتماليكون

،ehab1)واحد( 39a).كانرأينا،وكما.معروفغيرالموتيوملأنفوراً،والأفضل

الخالق.بهاقامالتيالصالحةالأشياءضمنمحسوباًالموت

يُنظركان.مرسومهومااستباقلأحديحقولا؟الموتلحظهَلِحددمنوحدهالله

فىِجاءماالحاخاماتشرح.مميتةخطيئةأنهلوكمابهينددونوخوفبهلعللانتحار

يدومنأطلُبُهاوحشكليدهنفأطلُبُهادماؤكمأماأ5(:19،التكوينسفر

مد،دمكمسأطلبطبعأ،،الإنساننفسأطلبُأخاهكعلإنسانأيالإنسان

نفسهالإنسانفيهايخنقالتيالحالةعلىتدل))طبعأ((الكلمةيلي:كما،أرواحكم

(.الدم)إسالةدههسفكدوننفسهيقتلمنأي"(،،13،34)تكوينإرادتهبملء

بعض.نفسهقتلإنسانلأييحقلا:التاليالنحوعلىتناقشالمسألةأننجد

أرواحكمدماءدهاءكنمسأستعيد))طبعاً((النصلكنعدلاً.ذلكتعتبرالسلطات

للانتحارالمؤديةالضرباتأنيعنيهذا.واضحاختلافوهناالانتحار،بهاالمقصود

الدكا.ترة.ياجماعهحرهة

تاراديون".ب))خائين!اروايةتعرضهكما،النظريمنتأكيداًأكثرالعملىِالتطبيق

ووضعواال!تورا(،منبلفةجسدهغلَفواقدجلادوهكانحيَّاً.نaالروحرقهالذي

فترةإطالةوبالتاليالاحتراقهدهَإطالةبغيةبالماءمبللةالصوفمنكراتحوله

جسدكتدخلالنارودعفمكافمَح:أصواتهمبأعلىينافىونهتلاميذهكان.احتضاره

لأحديحقولاأعطاها،التيالروحاللهيستعيدأنالأفضل:أجاب(.الموتالتسريع

نفسه.علىالعنفممارسهَ

طيدويهنأفإظ1(71،الجامعةسفرفىِوردوالموتالحياةلمجملمقبولْتعليق

يخبرُومنكالظليقضونهاالتيالباطلةحياتهمأياممدةالحياةفيللبعثرخيرهو

النص:هذا،.الشمستحتبعدف!مايكونبماالبشر
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التلموفى

بلكذلكالأمورتحونألايجب.الوفاةوقتويبكونالولادهَعندالناسيفرح

هوهايعلمأحدلالأنه،للفرحمكانفلاالعالمإلىأحدهميأتيعندما؟العكس

هنخبيثأ.أمطيبأفاسقأ،أمصالحاًسيكونهلالوليد،حياةتكونوماذاالمصير،

صالحة،بشهرةغادرهاإذاوالسرورللفرحالمناسبةتكون،يموتعندماأخرىجهة

الميناء.باتجاهوالثانيةالمرفأ،غادرتإحداهماقبحرانسفينتان.بسلامالعالموترك

ذلكفىِوُجدحكيمقالالمرفأ.لوصولهالاالسفينةمغادرةلدىالناسيفرح

مايعلمأحدلالأنه،السفينةلمغادرةتفرحواألاعليكم،لرأيكممخالفرأى:المكان

تصلعندمالكنتصدمها؟أنيمكنمدمرةعواصفأية،هائجةبحارأيةينتظرها،

سالمةءلوصولهايفرحواأنالجميععلىيجبوجهتهامكانإلىالسفينة

2+الرم!

وبنِنبينهقرابةفهناك،اللهمعللشبهونظراً.الروحوهبهلأنهللهمدينالإنسان

نأإلىأشرناقدكئا.الأخرىالخلوقاتجميععلىتفوّقهسببوهذا،الخالق

السماء،منتأتيالروح:مزدوجةطبيعةالبشريللكائنبأنيقولونالحاخامات

6الاشتراعتثنية)سفرالأرضمنوالجسد ،231aغلافأنهعلىالجسديقدمون(3؟((

Samh()4((للروح ،a801العلاقهَنفصهيوالجسدالروحبينالعلاقةأنويحكمون

.والكوناللهبين

دنس.بلانقيةروحهعلىليحافظالفرديكرسهاالتيبالعنايةالوجودصفهَتتعلق

الأوضإلىاقرابأيخعودإياهاوهبهالذيخالقهاإلىالروحتعودالنصهذاحول

إحدىفيورد(.12،7)الجامعةوهَبهُ،الذيالىإلىاووحويعودَكمانحيث

هلكاًأنيحكىسليمهَ((.لهأعيدوها،نقيةإياهاأعطاكمكماله؟))أعيدوها:الخطب

العبيدأها.علبةفيوحفظهابطئهاالحكماءالعبيدقام.ملكيةثيابأعبيدهعلىوزَع

أعادها.ثيابهالملكاستعادالزمنمنفترةوبعد.عملهمأثناءارتدوهافقدالحمقى

العقلاء،عنراضياًالملككان.مهترئةوسخةالاَخروندها1Pوأ،سليمةالعقلاء
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الإنلماتمخيدة

.بسلاميغادرواوأنخزانتهإلىالثيا!بإعادةالأولينأمرالاَخرين.سلوكصو.س!ناظأ

بعد.فيمابسجنهموأمراضنظيفهاالمغسلإلىالنَ!اببتسليمالاَحرينوأمر

"سيدخل:الصالحالجسديخصفيما)الممجدإ(الواحدالقدوسيقولكذلك

؟ستقاهت!السماككلنأ"المستقيمالصراطعلىسارمنكلفراشهعلىوينامبسلام

بروحه،يختصوفيما2(.،)57إشعيا(مضاجعهمفيويستقرونالسلامفييدضرن

بالنسبهَأهاثي!ء13(.25،)92،إلهكالربهعالأحبارحزمفيستوضعإلهىووح

الربفإنأعدائكروح،روحه؟إوأما.السلاميصلهأنيمكنفلاالاحمىَ،لجسم

مقلاِ?جوفمنألقيتحصاةمثليرميها

نيشاما،)روح(،الروحالنفعع!،أسماء:بخمسةالروحإلىيشارأنهيعلموننا

،12الاشَتراع)تثنيةالحياةهوالدم:كتبكما(.الدمأبمعنىنيفيش!الحياهَ،يخيدا،

هيالروح،.اللحمهعالنفسجملفلانفسقفإنهالدمتاكلأنإياكألكن23(

إلىترتفعالإنسانروحكاشطإذامايعلمهن:مكتوبهوكماويهبطيصعدهن

الملأإلىيصعَدُالتيالبشربنيووحيرىأمن21(3،الجاهعة)سفر؟الأعلى

و)خئا(الامتعداد.هوالنشاها(1الأوض،0أسفلإلىينزلالذيالبهيمةوووح

يخيداماذت.قدالأعضاءتكونعندهاتحيالأنهاهكذاسميت.الحياةمنح

فيوحيدةالروحبيثماهزدوجبشكلموجودةالأعضاءكلأنإلىتشيرأالوحيدة(

الجسمه

أنهغير.الحاخاميالأدبفيبكثرةمستعملةلَعابيرخمسةأصلمنالأوائلالثلاثة

الحيويةعلىتدل،بالدممشبَّهه)نيفيش(بينها.الخلافوجهةتحديدالصعبهن

قريبشىِءوكل،الروحتعيدروحكلمثلاً:لِقال.الإنسانكماالحيوانعلىوتطبق

سمك،أوأرضيحيوانمخلولَىكلأنيعنيهذا.446c(Ber)الروحيعيدالروحمن

الخلوقهذامنلجزءخاصةصحيحوهذالِأكله،لمنجويةيضيف،الحياةيملك

.الموتيأتيعندماتنتهيالروحأن:والنتيجة.الحيويةالأعضاءمنمقربةعلىالموضوع

لدىالعقلعلىبلللدلالةالتعيينلعدملاتستعملانو)نيشاها()رواخ(،أنيبدو

التيالروح(1كأزليلديهماهذاحصراَ.عليهتطبقالتعابيرهذه.البشريالكائن

به.اللهنفخها

بيننوقشقدكانالسؤالهذاأنيُروى؟للجنينالروحتوهبوقتأيفي
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اقد،د

الحاخامأنطونيوسرا!سأ)أنطونيوس(.الروماني!صديقه)الميشنا(ناشرجوداالحاخام

يتكونعندماأمالحم!!عندانبشري؟أممائنافيالروحتوضعوقتأيفيجودا:

لمإذالحمقطعةفسادالممك!تمنهلالاَخر:استأنف.التكوينعند:أجاب؟الجنين

الحاخامصاحعندها.الحملتالريخإلىاشوحوضعيعودأنيجب؟الملحإليهايضف

ا!ثروأوواححيكلِّنفسيدهفيكي11بنص:مدغَمالطونيويرلَالهماجودا:

.(21،01بيوأ)،جمعيناأ

تتوضعالخلو!ةوالأنفسالأرواحالسماء،فيللأرواحالمسبقالوجودالتلموديعلم

الأجسادمعستتحدوالتيبعدتولدلمالتيالأرواحأىِ)عربوت(.السابعةالسماءفي

لها.الخصصة

اضياالأرواحهذهجميعلَكونأنقبليظهرلنالمسيحيالعصرأنالشائعالاعتقاد

تكونأنقبلداودابنالمسيحيأتيلن.الأرضعلىوجودهانهايةبلغتقدستولد،

علىgouphغوفكلمة)تدلنهايتها.إلىوصلتقد)غوف(ادالأرواحجميع

بشرياً(.جسداًوتسكنلتأتيالأرواحتنتظرحيثالسماويالمقر

بمثللهوتوحىِ،الأرضيالوجودفوقالإنسانترفعالتيالداخليةالقوةهيالروح

)روحنهَ(روحإضفاءقوةأيضاًهوالسبتالشر.وطردالخيرباختياروتقنعه،أعلى

للإنسانمُنحتإضافية))ووح:الحاخاميةالمعلوهةهذهدراءةيمكنالبسرية،للحياة

المقدساليوماحترامأنيعثيهذا((.السبتيومنهايةفيمنهوأخذت،السبتعشية

الإنسانية.الحياةفىِديناميتهاويضاعفالروحقدرةيقوي

لتأثيرتخضعأنلحياتهفيص"ش،الغاليةالهبةلهذهمنتبهاًالإنسانيكونعندما

هذهالنوممنالنهوضعندصباحكليلفظأنمنهطُلبلماذاانظروا.الإلهيةالإرادة

وفيمعىِخلقتهاطاهرةنقيةإياهاوهبتنيالتيالروح.إلهي))يا:الأولىالصلاة

فيماليستعيدهالكنستستعيدها،،داخليوفيمعىِتحفظهافيئَ،نفختها؟داخلي

إله،إلهي،الأزليأيهاالشكرإلينسأوجه،داخليوفيمعىِالروحداشطمابعد.

الارواحيعيدمنيا،الربأيهااسمكليمخدالأروأح.جميعسيد،العالمرب،آبائي

((.الموتيأجسادإلى
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الإنل!عافمخيدة

والضلاةالإيمان+3

ملزءوهو،الإنسانيمتلكهااستياشوألوهيةناحيهَمناللهمعابةالؤعلاقةتختص

وهبهاالتياللهصورةعلىيُخلقأنللإنسانشرفكاتإذابها.جديرأنهيظهربأن

خالقه.برضىتحظىحياةيعيشأنهذهوالحالةفعليهله،

ا!:السؤاعلىيجيبالتاليالحكممنه؟اللهيشظرماذا

الرحمة،الحب،الاستقامةالإ!لحات،الممجد:عرسَقأماممفيدةخصالسبع

يحت!!الأساسيهَ،انفضائلهيتلكم.N(A..R.)37،السلام،الإخلاص،والعطف

وثلاثستمائة.اللهمعالإنسانعلالَةمجملعليهترتكزالذيالأولالمكانالإيمان

لأيامتعودوخطرٌمحرممنها،وستونوخمسثلاثمائة،لموسىأعطمِتوصيةعضرة

.البشريالجنسأعضاءهعيتطابقإيجابياً،أمراًوأربعودطوثمانومئتان،الشمسيةالسنهَ

احفظنياللهم13.المزهورفيمرقمةمبدأًعشرأحدإلىبعدفيماداودواختصرها

لاأناأماالمتهافتينأصنامكثرت-الأرضقديسيفي-سيديأ!طلربيقلت-

الربأبارك-ليوقعتالتقسيمحبال-وكأسيقسمتيئحفظالرب-سكبُهاأسكب

نفسيتتركلا-مجديوابتهجلَلبيفرح-حينكلفيأماجعلحت،-لينصر!الذي

.الحياةسبلعرَّفتني-الجحيمفي

ني-خيرلاعداكوماسيديأنتللربقلت-اعتصمتبكفإنياحفظياللهم

أماأخرىآلهةوراءالمتهافتينأصنامكثرتقد-كلههوايوأماثلهاالأرضقدِّيسيفي

قسمتيحفظالرب-بشفتيئَأسماءهاأذكرولاالدممنسُكبَهاأسكبُفلاأنا

وهيراثيخصبٍأواضيفيليوقعتاضقسيماحبال-قُرعتيعُمدةأنتوكأسي

الربجعلت-كُليتايوعَظتنيأيضأاللياليوفيلىِنصحالذيالربأبارك-%طيل

مجديوابتهجقلبيفرحلذلك-أتزعزعلالكييمينيعنفإنهحينكلفيأمامي

تدعولاالجحيمفينفسيتتركلالأنك-الر!اءعلىسيسكنأيضاًوجسدي

عنوليوجهكهعفرحاًوستملأُنيالحياةمُمبلعرَّفتضيقد-فسادأيرىقدوسك

.الدوامعلىلذَاتلجينك

قيل:كماستةإلىإشعياخفضهابدوره
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التلمود

المظالم،سُحتِمنوالمسنئكفبالالننتقامةوالمتكلمبالعدلالسالكأماأ

وؤيةعنعينيهوالمغمكفرالدمخبرعنأذنيهالسادُالرشوةقبضهنكفيهوالناففر

15(.؟6،)إشَعياالبشر(

صمالح!ماالإن!سانأيهالكبيَّنأقد:مبادئبضلاثهَالكلولخَضمحِخاجماءثم

معبتواضعوتسيرالرحممةوتحبالحكمتُجريأنهوإنماالربهغكيطلبوما

علىحافظوااوبقلىأهكذااثنتنِن:علىوأبقىإفَمعياجاءثم8(.6،)ممِخاإوو(

)إشحيا(يتجلىأنوبرِّييجيءأنخلاصياقتربفقدالعدلوأجرواالإنصاف

56،1.)

ابىوأط!ض.في!ه!مس!إنأط:واحدةوصيهَحبقوقلِصوغأخيراً

(.2،4)حبقوقيحيا(فإيمانه

استحقوا.وإسرائيلالمَوراةلأبطالالمممِزةالسمةالإيمانكانللعقلاء،بالنسبة

.الحياةالعالمووهبدال:الذيإسرائيلبهآمنتماأعظم))ما.اللهرضىبفضلها

وبموسىبالربآمنوا:يقولنشيداًو!تَّلوا،القدسالروحعليهمحلالإيمانلهذامكافأة

الشعبفخافبالمصريينالربصنعهاالتيالعظيمةالقوةإسرائيلأوشاهدخادهه"

وأبناءموسىأنشد:الحالوفي،(.14c1)خروج،عبدهوبموسىبهوآهنواالربمن

هذامنإبراهيمأبوناورث،وحدهالإيمانبفضلأنهنرىالمزمور،هذاللرب%سرائيل

بزَاً((.ذلكد!سب؟وبأفاَكل!ة(15،)تكوينقيل:هكذاالاَخر.والعالمالعالم

بسيطاًمدأيتأمل))منالنتمِجة:لهذهبناانتهت،النصفيوردتأخرىأمتلة

همت!3(.كا14،31،خروجعلى)ميخ((القدسالروحبتلقيجديرفهو،بالإيمان

بينالإيمانقرسيخإلىسهدفالتيتلك،لموسىاطهاألزلهاالتىِالكثيرةالوصايابين

سفرلِرِويالنحو:هذاعلىويفسرونهمابيِّنينخضَإتإخىالحاخاها!يرجع.الشعوب

I)17الخروج c)تغلبُحطّهاوإذا،إسرائيلبنويستظهريدهموسىلرفعإذاأفكانا

.القةلعماا

والعمالقهَ.إسرائيلبينمعركةخلالالسماءنحومرفوعت!تيديهيبمَيموسىإن

:السؤالهذاإذنيُطرح

العمالقهَ؟سلطةلكسرلإسرائيلالنصرتمنحأنالمرفوعتنِنهوسىليدييمكنهل

إليه،النظرعنالإدرائيليونيتومفلمالسماء،نحويديهرافعاًلِظلهوسىبشِماهذا
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الإنلاتعقيدة

)الممجدإ(الواحدالقدوسصإناضاليوباهكذا،يتصرفأنلموسىأوحىبمنواثقين

لموسىاوبأفظلالبرونزيبالثعبانيتعلقفيماكذلك.لسلوكهمالعجائبصنع

الأعداد)سفريحيا،إليهاينظرلديخٍأيفكانساويةعلىواوفعهاحيَّةلكاصنع

،21)8.

لمالإسرائيليينلكن؟حياةتنقذأوتقتلأنالثعبانصورةباسمَطاعةكانهل

)الممجد!(الواحدالقدوسوقام،موسىصنعهبماواثقنِوظلواإليها،النظرعنيتومَفوا

بشفائهمء

ثقتهملداخلهميضعونكانوا.إسرائيلفيجداًمحترمنِنكانواالمؤمنينأنيخبرونا

)9.12المؤمنوناخمفىالهمكل،لدمعرمنذأنهالمؤسفمنحصل.مهماباسممراربالله

سوت(

خبزكسرةجيبهفيلديههن:التاليةالملاحظةفيندركهالإيمانيعنيهكانما

هالإيمانضعفاءإلىينتميفإنهغداً؟ساَكلهاذاويتساءل

الأول.باللهتتزعزعلاالتيبثقتهمامميزينبرجلينتتعلقروايةالتلموديتضمن

رجلناحومسمي"لماذا:الاسمهذاتلقىكيفالروايةتشرحغمزو((.))ناحوماسمه

ذاتالخير.صانع)غمزىهذا((الصراخعادتههنكانيحصلمهمالأنهغمزو؟هن

ث!لكقزَرواإرسالها،طريقةمثاقشةبعدللإمبراطورهديةإرسالالحاخاماتأرادمرة

بتوصيلكلفوهالعجا!ط.معهتحصلأناعمَادلأنهغمزو!من)رجلناحومبواسطة

أفرغوا،آخرونضيوففجأةظهرالليلوفي.الخانفيواستراحشأخراًفوصل.الهدية

فتحالإمبراطورأمامناحوموصلعندما.الترابمنكميةفيهووضعواكيسهمحتوى

تثفيذوأمرمني!لِهزؤوناليهودالإمبراطوو:صرخ.بالترابمليءأنهفوجدكيسه

حاشيةوسطإيلياظهرعندهاخير.أيضأهذا)ناحوم(قالبناحوم؟الإعدامحكم

موسى:أبوهميستخدمهاكانمادةمنجزءاًابالتراهذايكون"قد:وقالالإمبراطور

ررميوعندما،سيوفإلىالترابفيتحولأعوانهعلىمنهقليلاًيرش!كانهرةكلفي

موهففيالإمبراطوركانالوقتذلكفي((.أسهمإلىالعيدانتتحولالقش!عليهم

ترابمنقليلاًاستخدهوااحتلالها(.1المناطقبعضعلىالاستيلاءقدرتهلعدمصعب

إلىناحومالإمبراطوراصطحبعندهااحتلالها.ذلكعليهمفسهَّلضدهاناحوم

لهقالالخاننفسإلىعادلما.وصرفهالكريمةوالأحجاربالجواهركيسهوملأ،خزانته
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التلمود

كنصماسلممَه:أ!ابإلممدلر؟هدابكديحمطككىايهمبراطورفعلصماذاالنزلاء:

لهـجرَّبوهعندمالكنالإمبراطور،إلىالتراببحملالنزلاءشرخهنا.منحملته

إعدامههـءالإهبراطورفطلب،وسهامسيوفإلىيتحول

عنه:يردرىماوهذا.عقبةالحاخامأمثالبدورهممؤمنونرحالالاَخرالنموذج

نحوذلكيفعلفإنهالرحيمالرحصنيعملمهما:القولعلىيعتادأذإنسانممل)الحى

وطلبمامدينةإلىوصلسفر.فيعقبةالحاخامكانالأيامأحدفىِ".الأفضل

نحولِسعىفإنه،الرؤوفالعليفعل))مهماعندها:صرخ.طلبهرُفض.الضيافة

)الديكومصباحوحمار،ديك،معهوكان،الحقولفيالليلليمَضيذهب".الأفضل

(.الليلأثناءللقراءةالمصباح،للركوبالحمار،النومهنللنهوض

أسذهاجمثم،والتهمتهالديكعلىهرةانقضت؟المصباحفانطفأالريحهبَّ!

وافترسه.الحمار

بقصدذلكيفعلفإنه)الله(،الرؤوفالعطوففعل))مهما:الحاخامصرخ

قال.واللصوصالطرققطاعمنعددالمدينةهاجم،الليلنفسوفي((.الأفضل

أالممجد!(،الواحدالقدوسيفعلمهماأنهلكم،أعلن"ألملسكانها:عقبةالحاخام

الأفضك.أجلمنذلكيفعلفإنه

للخير((.كماللشرالتبركهَقولبحقملزمواحد))كل:القاعدةهذهالمشثاتصوغ

الذيللهالتماساًتوجهوحدهالأنها،الصلاةممارسةفيالخلاصتعبرِالإيمانيجد

وفقاًالطلبفمَطيعنيلاتصليأن.خليقتهومساعدةنجدةفيولمحارادتهبهفؤهن

الخالقبينالحارالشعوروحدة:هيالصلاةسمواً،كثرالأوبالخى.الخاصةلحاجاتك

مستحبةهذهالشعوروحدة.الإلهيةالروحأعماقهامنالبشريهَالروحتلتمس،والخلوق

الصلواتيتلقى)الممجد!(الواحدالقدوسإن:يقال.للإنسانمعينهيكمااللههن

ينقلأويحملالرفشأنكما؟بالرفشالصالحصلاةتُشبهلماذاالعادلنِ.الصالحينمن

إلىالغضبمنالإلهيالطبعتحوّلالصالحصلاةكذلكلاَخر،مكانمنالأثمياء

الشفقةه

صادقةروحمنفقطتأتيألايجب،اللهلدىهسموعةالصلاةتكونكي

لارادةيعمل))من.جوابعلىبالحصولجديراًيقدمهاهنيكونأنبل،صالحة
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الإفلثتغيدة

"(.)3،2،)خرشج((يُستجاهـلههصلياً،نحوهسلبهوحوجه،مكانك!فيالحاضر

منهمسموعةفهي،اللهإلىوالورعاضمَوىاإنسانأيك!اتتتضمنعندما-

صعليه،مستجابةغيرصلاتهبأناضمعورهالصلاةعنيمتنعص!!.3Bء)؟6،ومستجابة

ي!ضرأنفعليهجواباً،يتلمَىولايصليأنهإنسانوجدإذا.صلاتهالاسمَمراهـفي

عنقه،علىمسحلطأسيفاًأنلو))حتىأيضاً:ذلكمنوأكثر(."ح!62)كاهصلاته

يجبالحياهَمناليلأخيرةاللحظةحتى(.Bحr،01)فيالإا!ية"افرحمةمنييأسفلا

الأمل.فقدانعدم

وضروواتحاجاتإلىالانتباهبلبذواتنا،فقطنفكرلاأنيجباصلاة،اعند

قيل:دلأنهخاطئفهوعنهاويمتنعلجارهالصلاةعلىقادراًيكونشَخص))أي.المَريب

12،20)؟((أجلكممنالصلاةعن!أنقطع،الربتجماهأخطئأنمحال ، 23( ). Ber

Sa m.)(أولسي!صن،الصلاةإلىبحاجةنفسهوهو،صديقأونرنجيقيصليمنكل

لهيستجابمن

الذيالخطربسببالسفر،عندلتلاوتهاالتاليةالعثملإةبتأليف،الحاخاماتأحدقام

الوقت:ذلكفيقائماًكان

،بأمانخطايَوتوجه،السلامإلىتقودنيبأن،وإلهيوبيياإرادتك"لتكن

تصنعهماعلىالبركةامنحنيطريمئبما.علىمكيدةأوعدوكلمن،بسلاموتحفظني

لمَكن.يروننيصتكلوعينعطفكبعينإليئَوانظر،محبتكنعمتكوامنحني،يداي

برَّرفقد.المستعملةالتعابيرانتمَدآخرزميلاًلكنلصلاتىِ".يصغيمنيارب!،ياممجدأ

ياإرادتكتحن:اقوليجدر.الصلاةتلاوةعندالجمععبارهَإرفاقبوجوب،نقده

..بأمانخطاناوتقودا)سلام،إلىتقودنابأنوإلهنا،ربنا

يُسمَخدمهانادراًحيث،الكنيسفيالعبادةشعائرعلىأيضاًالتصورهذاطغىلقد

.الصلاةفيالفردالممَكلم

وهي.الأضاحيمنمرتبةأعنىالصلاةهنها:بتصريحاتالصلاةأهميةبرزت

كا!ط؟موسىمعلمناالخيرةبأع!مالهيافوقأحدلا،الصالحةالأعمالمنمنزلةأعلى

قالبللييسمعولمبسببكمعلثيَالربسخطألكنقي!!:كمامتجابة،صلواته

،3الاشتراعتثنية)سفر(الشأنهذافيمعيالكلامفيتزفىلاحعع!بكالربلي

وشرقأوجنوبأوشمالأغرباطرفكواوفعالفسجةقمةإلىاصعد1:ذدكوبعد(.26
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ا!ود

ذلكمنجستنت!(.327،الاشمَراع)شَنيةالأودنُ(طتاتجوؤو"لأنك!ييكوانعلى

موته.صب!!الموعودةايلأرضفيبالحَأه!الأذنامنحتهموسىصلاةأن

القلب،ص!تصحدرالتيبلاضمفاه،امنتخرجإلتيتلكايستالحمَيقية،ا!حلاهَا

قيل:حصما،يديهب!!قلبهيضحأنإلىلها،يُستجابلاالإنسانيلفظهاانتيا(صلاة

)*8،إرما(،)مراثي.413أالسماواتفياللهإلىالأيديمعقلوبناألنرفع

Taan).يتضمنقلوبنا".بلأيدينابرفعنكتفيلاأنعلينانصليعندها"أنهبمعنى

ظوبكم.بكلواعبدوه،إلهكماشرتأحبواللصلاهَ:ومحدداًواضحاًتعريفأالتلمود

بكلوعبكتموهإلهكمالربفأجمينايومبهاآهركمأناالتيلوصايايسمعتمأفإن

إنهاقلوبنا؟فيعبادتههيما(.11،13الاشتراع)تثنيهَ(نفوسكموبكلقلوبكم

الصلاة

توجيهالمصليعلى.يصليم!نهيئةيميزأنيجبالذىِالخشوععلىبشدةنؤكد

الأرضنحوالنظر:توجيهالرأسخفضيجبالصلاةتتلىعندماْالسماء.نحعرقلبه

الرب))إنقيل:لمحماالشيخينا.أهامهيتخيلأنيجسبشخصكل.الأعلىإلىوالقلب

لِتلووهوصوتهيُسمَعمن".تقفونمنأماماعرفواتصتُون))عندماأهامي".دائماً

لأنه.الكذبةالانبياءأتباعهنيكنمصلياًصوتهيرفعومن؟الإيمانقليلي!نْالصلاة

.عالٍبصوتيصيحونالذينبعل،أنبياءيشبه

حافةعلىيصليكانمؤمناًأن))حصل:العظاتهذهبوضوحتلموديةحكالِةتبين

إلىانتظرشد.علىيحصللمأنهغير،سبيلعابرعبيلرجلالسلامعليهألقى.الطريق

عندماتجبنيلملماذاذوق!بلاإنسانإنكحقاًله:قال.صلاتهمنالمؤمنانمَهىأن

قالدهك؟سيمسَرجعكانمن،بسيفيرأسكلمحستأننيلو؟عليكالسلامألقيت

تلكفيملكأمامنفسكوجدتلووتايغ:.يرضيككلأهاًشأجدأنتظرالاَخر:

--وإذاكلا-؟ستجيبكثتفهلأصدلَائك،منواحدعاجكالسلاموألقى،اللحظة

بضربةهـأسيمميقطعونكانوا-؟مصيركسيكونفماذاصلاتهعلىوأجبتهنعمكان

هوهذاأنلو:بالأولىتنتهيالتياحجةباسعَعمالمخولينألسناحسنأ-سي!ف

نأعليئَبالأحرىالقبر،فيوغدأجيأاليوميكونالذي،بشريملكبحضورموقفك

الحي)المص-ور!(الواحدالقدوس،الملوكأسمىمنملكأماميقفمنأناء.الشيأصعل

منزاله+إل!بسلامالمزمنوعادبسرعةالنبيلهدأ.الأزلي
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لاالإنلط4غيد

يقدمالتيالضخصيةالتقوىأعمالإلىللأفراد،الجامعةالمشرَكةالعبادةتضاف

علااجة:التاالتصريحاتبختلأهميتهاوتبرز.اللهإلىالخاصةطلباتهفردكلبها

أحدهمكانإذا-الكنيسفيلِمَدمهاعندهاإلااللهمنالإنسانصلاةتستجاب

الوأحدالمَدوسفإنواحدهَمرةوانقطعللكنيصبانتظامالذهابعلىمعتادأ

لصوتلستجب،اللهيخافمنهنكم،هو،أينقيل:كماعنهيسأل)الممجد!(

لصوتساهحللربخائفهنكمأمنالنور.ويخرالظلمةفيليمث!أوخادهه،

إلىوليسعتندالرباسمعلىليتوكلله.ضوءول!الظلماتفيسالكعبده

علىفسيحصلدلِنيبواصطالقيامبهدفتغيبإذا01(.05،)إشعياإ!،.

منهاشيءعلىيحصلفلن،الدنسلعملللتفرغذلككانوإذاالتودرا،

يرممنأنواجبهمنلأنالتورا؟لهيُرفضلماذا((.الأزليباسمقلبهعن))فليكشف

فيهيجدولأكنيسإلى)الممجد!(الواحدالقدوسيدخلعندما!الربلاسيم

ولمأتيتهذه،والحالإذنقيل:كما،بسرعةيغضبحضور،عشرةمننصابا

دعوتُأحطىهنرلضأتيتُبليأفماأحد؟صبمالملماذانادلمج!:أحداً؟أجد

طاقةفيتكنولمالاكعداءعنقموواًيديأَفقصرتْهجيب.منوليس

الماءلعدمدمكهايُنتِنُقفرأالأنهاووأجعلىالبحرأُجفِّفبزجريأنذاهابالإنقاذ.

3(.05،)إشعيا،العطشهنويموت

الأيامأحددخلقدكانإليعازرالحاخامأنلدرجةجداً،هامةالنصابمسألة

8(.ح3)؟47،المطلوبليكملرقيقهاعتقمصلّين،عشرةفيهيجدولمكنيساً،

ولاممنيس،فيهامدشِهَفيأقاممنلِقال:كانا!نيسفيالمقامةالصلاةبخصوص

جيرافيج!حعلىالربقالىأ!ذاقيل:كماسعئجاريدعىللصلاةإليهيذهب

هنأكعلعهمأنذاهاإسرائيللاثععبيووَّثتهالذيالجراثيمسونالذينالأشراو

فلسطينمنلحاخاميقال14(12،أإرميا،بين!منيصذاآلىوأق!أوض!

تطولأكي:مكتوبصاح:؟يدهشهماهذا.بابلفيشميوخهناكأجوخاتان(

دامتهالهميعطيهاأنلاَبائكمالربأقسمالتيالاوضعلىبنيكموأيامأياهكم

21(.11،الاشتراعالتثنية)سفرالأوض(لحىالسماء

يسمحماهذاقال:مساء،صباحالكنيسفييقيمونالشَيوخهؤلاءأنعلمعندما

:لأولادهنفسهالشيءيقول((ليفيب."يشوع.الحاخامكانطويلاً.بالعيشلهم
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اللَلمود

)1،"،((حياتكمفيهاتطيلونبطريقةاممنيس،افيمتأخرةاسماعةوابقوااًبا!ص))استيقظوا

(.3Bء

!.)؟7،له((سيستجابكتيرأيصليواحد))أبأنيعتبرحاخاماًأنوُجدإذا

كانتلميذاًأن!ص!لفعاليتها.تيسرِالصلاةطولأنيعنيلاعامبشكلفإنه3ء!(،

تلامذةلهلَال.صلاتهإطالةفيبالغألمِعازر،الحاخامبحضووالعرش!أماميسجد

حسعبمعلمناموسىفعلهمماأطولهل:أجابطويلأ!يصليكه!:معلمياالحاخمام:

الأوبيناوبأطمأدجثوتلمِلة؟وأربعينيومأأربعينمدةصلىأنهمكتوبهوما

)تثنية(بالهلاكتوعدكمقدكانالربلأنفيهاجثوتاقيليلةوالأوبعينيوهاً

اليعازر،الحاخامبحضورالعزشأماميركعكانآخرتلميذأأنإلا9c25(.الاشتراع

صلاتههل:أجاب.بسرعةأتمَهاأنهبما:تلامذتهلهقالكبرِ،بشكلصلاتهمنلحصَّر

قائلاًالل!الربإلىصسىأفصرخ:مكتوبلأنهمعلمنا؟موسىصلاةمنأفضل

(.12،13)العدداشفها(

كانفلانلله.زائغةبحجةالصلواتفيالمطنبالمديححيالتحذلِرهناككذلك

القادر،الكبير،الكبير،اللهم:يقولكانخانينا.الحاخامبحضورالعرشأماميركع

!تىالحاخامانتظره.المكرَّم،الحازم،الشجاع،المهيب،المريعالقوىِ،،ايظريف،المبجل

ثلاتَ:ذكرتهماكلمنيوجد؟الصفاتهذهكلفائدةما:سألهثمصلاتهمنانتهى

لَدموسىيكنلملولفظها،علىقادرلِننكنلموابتي.الرهيبالجبار،،العظيم

العظيم،الإلهالأوباب،ووبالآلهةإلههوإلهكمالربالأنادأتورا(فياستعمدها

01،الاثتراعالتثنية)سفروشوة،يقبلولاالوجوديحابيلاالذيالرهيبالجباو

!كبيرةسلسلةمنهاتصفّوأنت.الطقوسفييلحقوهالمالكنيسرجالأنولو(.17

مليونيملكلأنهالمديحلهوكيل،ذهبيةقطعةمليونيملكالعالمهذافيملككالط

له؟إهانةهذهتكنألمفضهَ،قطعة

إلىسيؤديلَطويلهابأنيأمللها،معنىلاعمداًالمطوَّلةالصلوا!أنالتلموديعلن

.بالبطلانعليهمحكومالنوعهذاهنأمل؟الاستجابة

لكنهمفرضاً،يوميهَصلواتثلاثفيبالمشاركةيأهرونالحاخاهاتكان

القاعدةهىِتلك،آليةممارسةإلىالتقوىتمارينتتحوللابأنلَوصيةعلىحرصوا

طلباًبلثابتقانونأنهاعلىصلاتكإلىتنظرلا،تصلي))عندمابها:أوصواالتي
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الإنلمات!يدة

اضلمودايناقعغ!(.h؟ول5(،2،)18((مكان!ط!فيالحاضرأطرتشالفضيلةاطرحمة

الشخصرنحويتوجهمتنوعهَ.تعاريفلهاويعصيثال!()دانونكيباكلمةمعنى

من:إلىاضوسلية،اا(ررعائيهَبصيغتهايتلوهاصوإلىمُسخَّوة،ا!علاةاأنيرىالذي

يصلي.ألاالذهنغائبعلىصزَح:فقدإليها.شيءأيإضافهَعنعاجزاًيبدو

كانإذاا(!حلاة،قبلىضميرهتحفحصأنفردكلعلى"يج!:)!5ة،

)؟6،"الامتناععليهذلكوبغير،يصليأنعليهاللهنحوقلبهتوجيهباستطاعته

(.Bح3

لطقوسوأضافوهاالصلوا!ألفوا1(سذيرالتلمود،حاخاماتمنالعديد))هناك

حياة،الطويلةالحياةامنحنارب،يا،مشيئتكهيكما:الأمثلةبعضنذكر.الكنيس

بالخوفمتميزةالجسديةَ،بالقوة،ضروريهومابكلمجهزة،مباركة،منيرة،سلام

بحبتربطناحياة،وشرفغنىحياةخوف،ولاوجلدونحياةالخفيئة،من

لقلوبنا".الصالحةللرغبأتتستجيحبحياةوالسماء،ا-أتورا(ا

أكثرلستكونشَي،أنبعدوالآنشيئاً،أساويأكنلم،تكؤننيأنقبل،إلهي"لِا

أناانظر،.وفاقيعندذلكمنأكثرأكونلن،ترابأناحياً،أكنلكلالشيءذلكمن

أخطئ،لابأنالإرادهَوإلهيرليياامنحني.والارتباكباطجلمملوءوعاءمثلأمامك

الأهراضعنيوأبعد،الغنيةبرحمتكاشملنياقترفتها،التيالخطايامنوطهرني

لشانياحفظإلهييابالخطايا،الاعترافهنجزءاًيشكلهذا.(Ber،71a)((الموجعة

خرساء،صامتةروحيلتكن،كهذهحالةفي،حيلةكلمنفميواحفظالشر،من

روحيوتخطلوصاياك،قلبيافتحالغبار.مثلشيء،كلفوقروحيولتكننعم

التيالمشاكلجميعمن،خبيثةامرأةمن،الشريرةوالنزعات،البؤسهنحزرنيعنها.

فوراًاقضِضدي،سشِةنوايايحملأحدهمكالتإذا.العالمهذافيتنفجرأنيمكن

مقبولينقلبيوتبضُرفمي،هنالخارجالكلامنيكن.رغباتهواعترضتأثيراتهكلعلى

ومخفصي.صخرتيأنخطربيا،لديك

الطمأنينةامنحالسماء؟فيإوادتكحققالخطر:لأياممخصصةقصيرةصلاةهذه

.بنظرك2صاهوهابملواعمل،يخافونكوللذينالأرضعلىللنفوس

الربأيها))أسألك:التاليةبالعباراتيصليحاخامر/عاد،النظاميةالصلاةبعد

قلبنافيالحمَديدخللاوأنضدنا،واحدأىِقلبالحقديدخللاأنآبائيإله،إلهي
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التلمود

وأن،إنسانأيقلبنايحسديلاوأنإنساوأيقلبيحسدنالاوأنكاذ؟أيضد

((.رجائكعلىكلامناينصوأنحياتنا،أيامكلوشاغلناهفَناأل!تورا(ممآبكيكون

هاكلمناحفظنا،اسمكمنالخوفعلىقلوبنا"وخَديلي:هاآخرحاخامأضاف

((!العادلاسمكبسببمعنا،بعدلوتصرفتحب،هاكلمنقربنامنك،مكروههو

يذكرنامنيا،ربياممجداً،"لتكنهكذا:الصلاةتكونالنوممنالنهوضعند

إلهناالربأيهالاعجابك،نحظىوحتىربَّنا.أمامكأخطأنالقد.والحياةبالموت

عيناً،صالحةشهرهَصالحاً،صديقاًجيداً،حباَ،سعيدةقسمةنمَياً،قلباًلياضمن

ولاآثامنا!رغمبحياتناهُدَّأشباهنا.هنمستهزئينتدعناولا،تحرريةروحاً،كريمة

يتعلقوجودناتدعلاالاَخرين،لمساعدةنحتاجتتركثالا.اليأسمهاويفيتلقنا

ضعكبيراً.الضغينةعقابليكناليسير،الجزءإلاليصنتلقاهمالأنبالاَخرين،

أيامنا،عنسريعاًارفع.إرادتكينفذونالذينأولئكمع)التورا(كتابكفيقسمتنا

".مدينتك،معبدك

منتنزعأن،آبائيإلهوإلهى،ربيياإلك"أتوسل:للصلاةأخيراًلصاَسنذكر

متعلقوننحنذلك،ولاجل،إرادتكلإتمامخلقتنالأنك،السيئةالرغباتنيرقلوبنا

(.السيئة)النزواتالعجينفيالخميرةيوقفنا؟ماذالكنورغبتنارغبتكهيهذهبك،

ياإليكنتوسل،رضاكننالكيبمقاومتها.لناقوةلاأنأماهكوهعروفهوحىًإنه

كإرادشَاوتصبحإرادتكلتحققوتهدمهعنا،السورهذاترفعبأنآبائنا،إلهوإلهناربنا

((.كاهلبقلب

لومماأعلىالصلاةعن!رةللحاخاماتكانأنه،بوضوحالنصوصهذهتظهر

إهمالودون.الماديةالرغباتإرضاءمنهيقصدبسيطكطلبيدَبرونهاكانوا

معسعيدةصداقةإلىالوصولفيوسيلةالصلاهَفييجدونكانوا،الجسديةالمتطلبات

تعنيلهمبالنسبةالصلاةتأديةونُبل.نقاءهنالبشريةالطبيعةتحويهماكلوتطوير،الله

تصرفاتهم،كلعلىمهيمنةقوةوجعلها،حياتهمديناميكيةلمضاعفةروحياًتمريناً

الجسد.تمهواتعلىالسيطرةلهموتضمن
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الافسافصَقيدق

لفزوتانا+4

أطشر،تقودقوة(،السيئة))النزواتذكرسابقأالمذكورةالصلوِاتبعضفيورد

"الخميرةالنزوةهذهتدعى.اطحياةالحسنالسلوكأمامكبيراًعائقاَتشكلبضريةملكة

لمإذاوالتي،البشريةالطبيعةفيالسيئةاعناصراتشمكلالتيالفتنةعاهلاحجينا(،افي

السيئة.للأفعالاحنانارستطلق،الأفضلالغرائزعلىستسيطرفإنهاعليها،نقضِ

بشريكائنك!!فىِ،التلموديةالعقيدةفيرئيسيأمكاناًالاعتقادهذايحتل

توراتية،لَاعدةعلىفيهماوللعثوالخير.إلىوالثانيةالشر،إرتدفعهالأولى:نزعتان

الكتابمنالنصهذايعني))هاذاالامشنتاج:طريقعنيعملونالحاخاماتكان

الأوضهنتراباًالإنسانجبلالإلهالربأوإنالإنسانكوَّنالإلهاشبالمقدءت"

الكلمة7(.2،)تكوينحئة(نفْساًالإنسانفصاوحياةنسمةأنفهفيونفخ

11 Ouayyitzer)خلق)الممجد!(الواحدالقدوسأنأي31(حرفيعلىمَحتويوايتزر

ضنربرة(.نزوةYetzerhata،صالحةنزوةYetzertob)نزوتين:

تحكمقيل:وكماالنزوتينهاتينمنواحدةبصفةمحددةمالإنسانالمميزةالضفهَ

)2،(((السيئةالنزوةسيطرة)بمعنىداخليفيهجروح))قابي:الصالحالخيرةالنزوة

،901Ps.)فيالمجطيقولهالذىِالكافر"الكلامقيل:كماالخبثاءتحكمالسيئةالنزوة

ا(سذينأولئكالنزوتانتحكم(،11،36Ps،((عينيهأمامليمستاللهوهخافة،قلبهصميم

الوسط.يمثلون

وجمالىفيهاصيرةأطىيخةالنزوتينفكرةفيهنجد،الجامعةسفرفيالمجازبالتفسير

فيهافوُجدعظيمةحصوناًعليهاوبنىوحاصرهاعظيمملكعليهاأقبلقليلون

الرجلذلكأحكيذكرلمثمبحكمتهالمكينةفنجىحكيمهسكينوجلى

غيروكلامههزفىواةالمسكينحكمةذلكومعالقوةمنخيرالحكمةقلة،المسكين

هسموع،.

لَوية-حصوناًعليهاوبنى-السيئةالنزوةهيهذه-وحاصرهاعظيمملك))جاء

خلَّصبحكمته،الخيرةالنزوةإنها-حكيممسكينرجلالمدينةفىِوُجد-الخطايا

غيروكلاهههزدواةالمسكينحكمةبعدوفيما-الخيرةوالأعمالالنداهة-المدينة
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ا!ود

ا(ضسيان.طىِفيست!صنالأنجيرةهضإن،الخيرةالحزوهَنصردعندمالأف-مصموخ

ملكمنخيزو!يمٌ!مكينأولذ(13)4،ا!امعهَسفرأعطاهمشابهنفسمر

الحنة،شةاتشاعلىوفىالأالعبارةتدلء(.سيجيفيماالتبضُريحسنلاوجاهلشيخٍ

سنهَ.عشرةثلاثأيالأدنىعمرهقبلىشخصبأىِترتبطلااللأنها؟ا(!ف!تخصلماذا

الأخرىالخلوقاتهرشدايلأنه؟وحكيمعاقللماذاأحد.إليهيصغيلاكيفمَيمهـ؟لماذا

المستقيم.الصراطإلى

اجه.إيصغونالجمبع!لأنملك؟نسميهالماذا.السريرةالنزوةالثانيةبالعبارةيُقصد

ترشَدالأنها؟أحمقلماذا.شيخوختهحتىشبابهمنذبالإنسانمرتبطةلأنهامسنّ؟لماذا

السئ.للطريقالإنسان

لاالحنروهبة5وإن،ومتأصلةطبيعيةالشرنزعهَتكون،النصوححسببينما،

بعد،وفيما.أعمالهعنمسؤولأًا!فلايصبحعندهاعشرةالثالثةسنبعدإلاتظهر

فيبوضوحنفسهاعنالفكرةهذهتعبر.الأخلاقيالضميرإلىالخيرنزوةش!ط

فيتوجدالخير.نزؤةهنسنةعسرةبثلاثالشم!هـأكثرنزوةعمرإن:التاليالمقطع

والقتل،،المبمبتبتدنيستبدأ.حياتهطولوتصاحبهمعهوتكبر،ولادتهمنذالإنسان

عمرهيصبحعندما.السلوكهذاعنيحيدهوادعمنولا،اللاأ!لاقيوالتصرف

)ابقَتنذرهفإنهاالسبتدنَّسمافإذاالخير.نزوةلديهتظهرعاهاًعشرثلاثة

ومنىمقدل!قفإولالسبتأظحفكلا:هكتوبهوماانظر؟أحمقيامستقيماً(

)!روجشعبها،منالنفصتلكتنقطععملاًفيهيعملىمنكلقتلاًيقتلخرقه

لحستأنصَأيضاً.تَعلَمهالصالحةالنزوةفإنلتل،جريمةارتكابتعفَدإذا(.31'14

لأنهيُسفكفدمُهإنساناًالإنساندمسافكيكنإنأ:مكتوبنهلألهتقولإنساناً

فإنها،أخلاقيذنبْلابالَتراففكَّرإذا6(.9،)تكوينالإشمان،ضحالىبصووة

قري!بامرأةؤنىإنبامرأةؤفىوجلأيّأ:هكتوبأنهتذكَّر!بائستنبيهاً:لهتوجِّه

ويضع،لأهوائهالعنانإنسانيفلتعندها02c(.01)أحبارواوايخ!(اوانيفليقتل

له،مطواعةجسمهأعضاءكلفإتالفجور،ارتثاابعلىالقادرهوقعفينفسه

يقرروعندماعضواً.وأربعينوثمانيةهائتينعلىالأقوىهيالشرنزوةتكونحيث

السيئةالنزوة-جط،بالتألمتبدأ!سمهأعضاءجميعسإنبالتقديرجدتنبعملالقيام
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الإنسافعفيدة

جْرجقدالأفقيل:كماأسرِأوبسحبص!!أشبهالحسنةوتص!ب!!كلها،بهاتتحكم

كائدهذا14(.4،)الجاهعةي!ر!قداهلُكافيوالمولوفىالملُكإلىالسجنمن

الحسنة.اطنزوة

مادةحددتفإنهاالشريرد،اننزوةالبشرياممائنايتلقى!يثالحرجةاطحظةافي

سابقأ،وأيناوكماالأميرِ(،)يهوداوالحاخامانطونيوسالرومانيالإمبراطوربينللجدل

تمارسلحظةأيمن"اعتباراَالإنسانولادةهعمتوافقاًأصلأالشرنحوالمي!!أعطيفقد

الطفل؟ولادهَعندأو،الجنينتشكلعندهلفيالإنسانعلىتأثيرهاالشريرةافنزوة

نأالجن!تعلىكانالحالهذهفيالآخر:أجابت!صينه.لحظةمنالحاخامأجاب

تظهرلاالشريرةالنزوةهكذا،!بإوادتهمنهويخرج،ويسرةيمنةبقد.ميهأمهبطنيدفع

المقدس.الكتابةمنمدعوبملييؤكدمايهودا:الحاخامعندهالَال((.الولادةبعدإلا

وابضةخطيئةالبابفعندتُحسنلموإنتنالىُأحصنتإنأنكإلاأ:يقولعندما

4(.7،)تكوينعليها(تسوفىوأنتأش!واقهاانقيادوإليك

.الولادةبدءروظهَأنهأي((البابعلىنائمة"الخطيئة

مثلفهي.الجسمأعضاءأحدفىِمتمركزةالشرنز!هَأناننظرياتإحدىتقول

نحويميلتجعلهإحداهماكليتينيملكوالإنسان.القلبفتحتىِوسطهستقرةذبابة

فيوالشريرةاليمنىالجهةفيمستقرةالصالحة:يقالوكماالسر.نحووالأخرىالخير

عن1الجاهلوقلبيمينهعنا!يمأقيأيضاً:مكتوبولأنه،اليسرىالجهة

اهلهش!ما

الظروفلهاسنحتإذالتمتلكهالإنسانعلىتحلُّخارجيةقوةأن،آخرونيعتبر

)الشيطان(أعمالهتوصف.بالضيطانالشريرةالنزوةمقارنةسابقاًأومحنحنالقد.بذلك

تتصا-ونجلالطرلِىت،جانبيمتبعةالأمامإلىتمضيلاالشريرة))النزوةالتعابير:بهذه

لي((.تابعهذا:تقولثرثاراًمُتعجرفاًإنساناًتلم!ج!عندما.الطريق

الكائنعندمتهيئةتظلأنالشريرةالنزوةهنيجعأ!شيوعاًالأكثرالرأيلك!ت

ليصبعدفيماالجنحسِة.الرءنمبةعنخصوصاًإطبيعية،اغرائزهنتاجباعتبارها،البشري

قياسه.يمكنهنبمقدارسئهذاحسن.هوماكلإلايخلقلماللهلأنشريراً،كله

اطهأووأى3())1،التكوينسفرفيجداً()حسنتعبيرتفسيرلدىبوضوحنراه

الحسنةاشزواتيعنيالنصهذاأنمقدراًكانجداً(.حسنهوفإذاصنعهماجمح
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التلمود

:الجوابإليكمجدأ؟صالحةأيضأهيالشريرةالنزوةه!!،لنتساءللكن.والشريرة

يديرأطفالاً،ينجبامرأهَ،شِزوجبشِاً،يبنتيأنإنساتىِلأيمكنلاايزوةهذه"بدون

البشريهَ"5أعمال

منحهمعالضر.طريقسلوكإلييقودهميلألديهأنالإنسانفيالأساسيهَالصفة

الصالحفالعملالشر،فعليمكنهلاالصفةهذهوبدونأخلالَياً.كائناًيصبحأنإمكانية

هن،شريرةنزوةالحيوانا!لدىتوجدلاأنهمنطقيأيستنتج.أيضطًمعنىلهيكونلالد

)النفخر:التوضيحهذافيموجودةنفسهاالفكرة.الخلقيالحسّتملكلاأنهاواقع

أنهمأفي،الخطيئةفيوقعوالقد((.الأرضعلىوُلدنالمايخطئوالملولأنهمبأجدادنا

.البشريللجنسإدامتهابسببساميةأعمالهمواعتبرتالشرلِرة،للنزواتخضعوا

)تثنية،قدوتكوكلنفسكوكلقلبكبكلإلهكالربأفاحببالكلما!كذلك

يمكنالشرلِرةالنزوةحتى.وشرررةصالحةلنزوتين،تفسيرلهاأعطي5(،6،الاشتراع

تجاهه.بهنشعرالذيالحبعنللتعبيرطريقةوتصبح،اللهخدمهَفيتصتخدمأن

لكونهاعائدفهذاإغراءاتهأ،يحذرأنالإنسانعلىكانوإذا،شريرةسُميتإذا

وفيالمَويم،الطريقعنالحالمهذافيالإنسانتحرفالشريرةالنزوة.المحرَّمإلىتقوده

الشريرةالنزوةأنغيرالخير،فعلنحوغالباًالإنسانيميلضذه.ستشهدالاَتيالعالم

الغرباء،إعطاءمنبدلاً؟تملكهماينقصالذىِالبرينفعهاذا:تمَولداخلهفيالمستقرة

النزوةالخير.فعلعلىدائماًتحملهالصالحةالنزوةأنغير.لأطفالكالهباتقدم

او!ىوائحةالربأثضنسَّمقيل:كما،شريرةيدعوهاخالقهالأنجدأقويةالشريرة

قلبتصؤوأنَّبماالإنسانبسببأيضاًالأوضلعنأعيدلانفسهفيالربوقال

آلهَةلديكلي!(صنعتكمافي،كلىأهلكأعودولاحداثتهمنذشريزالإنسان

.الشريرةالنزوةإنه؟البشريالجسمداخلالغريبايإلههوهنغرباء.

واسع،وبشكلدائماًالنموعلىهادرأنه،الميلهذامننخشاهالذيالكبيرالخطر

النزوة.الفكرةهذهعنمُعبرةلإفتةوأمثالمأثورةأقوال.البدايةمنذعليهنسيطرلمإذا

حبل.أبعادلهاالمطافنهايةفيلكن،العنكبوتبيتبنسيجتشئهأنيمكنالشريرة

فيحلوةعذبةالشريرهَالنزوةالبيتسيدثممستأجر،ثمطرلِق،عابرالبدايةفي

للقيامالإنسانتهئالبدايةفي:الشريرةالنزوةخطةإليكم.النهايةفيومُزَةبدايتها،

الأوثانلخدهةبالمَوجهالنهايةفيوتنصحه،أهميةأكثرآخرشيءالغدوفي،تافهبعمل
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الإنلماتغيدة

الضوابطمننوعأياعجرالضرورهَعندلَقو*هأخرىوبعبارات.سيفعلأنهبذَولا

الله.لخدمةالمفروضة

بنزواتهممحكومون"الحمقى:التاليبالسعكلمعرَّفوالأحمىَالحكيمبينالفرق

يقدر؟من:السؤال"0قلوبهمويحكمونيسيطرونالحكماءالصالحيناممنالشريرة

؟8نزوتهيقهرمن:جواب

بعمقالم!أصلةالغريزة(!ذهالمستبدةالقوةحولشكأىِالحاخاماتيخامرألا

وحمَىالسبعينالعمرمنيبلغإنسانسقوطتسببأنالشريرةللنزوة))يمكنكبير؟

الشريرةالنزوةعنبعيدأنفسهيحفظأنللإنسانيمكنكيف:ويطلبون"الثمانين

بأيوتجاوزها،محاربتهاإذنيجب؟النزوةعملمنكاشماولادتهلأنفيه،الموضوعة

النزوةيدعمأنإنسانكلعلىجدِّية.بأفكارالمدربالمنظمبالعقلالمجابهة؟وسيلة

إلىيترصللموإذا.يرامماعلىشيءفكل،الأخيرةقهرمافإذا.الشريرةضدالحسنة

.الحدثفنعمالنصر،علىالتوراساعدتههاإذا)التورا(.دراسةعلىفلينكبذلك،

رائع.عملفهذاالضصر،علىحصلفإذا.الليليةالصلاةتلاوةفعليهعنه،تكفلموإذا

نفسه.الهدفتقصدأخرىمسلما!.الموتيومعليهسيكونبماالتفكيرفعليهوإلا

وخلقتالسمريرة،النزوةخلق!لقدأبنائىِ؟:لإسرائيل)الممجد!(الواحدالقدوسقال

النزوةسلطةتحتتقعوالنفإنكمللتوراأنفسكمكرستممافإذالهـ.ترياقاًالتورا

إلىأالحراثةعندالحيوانيمَرن)كمااقرنوهالمقيتالشيءهذاصادفتمماإذا.الشريرة

أعمالويخجزونالتورا،خدمةفييدخلونعندما!الإسرائيليونسعداءالدزاسة.بيت

سلطتها.منيهربونوهم،سلطتهمإلىالشريرةنزوتهمتُسلَّمعندها،الإحسان

الحياةبوقائعيعرفبل؟الكماللبلوغ،بسيطةنصاعحيقدِّمأنالتلموديكفيلا

هي.كما

))إذا:الجوابإليكم؟الشريرةالميولضدعبثأولكنبجد،يناضلمنيفعلماذا

فيهيعرفهلامكانإلىفليذهب،عليهالسيطرةطهـيقفيالشريرةنزوتهأنأحدهمرأى

الاسمتدنيسعدمعليهوبالمقابل،قلبهبهيرغبماويخفعلسوداء،ثياباًويرتديأحد

لااللهأنبحجة!لسه،المرتكبةبالخطيئةيسمحأنالمستحيلمنإذ((.علانيةالإلهي

العَبيل.هذاهنفرضيةأيَّيستبعدواضحإنذارعلى!ثر،نفسهالسيا،تأبداً.وفييعرفه

العقيدءتنشرالشيخينا.علىيعتديفردأييعادلحدة،علىانتهاكاًيرتكبفردأي
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التلموفى

".العقيدةمبدأانكاريصي،خلسةشالشحربا(سعملاغيام"اله؟الج!ال!طيرالحضهٍاخاخاهيهَ

االلإضاسةاعدمصرالأعلىفعليهافشمريرةنطبيعتهإنسانخضع%ذا:الحقيقيةالصيغهَاجحَمإ

بيزالتمييزانلإأهي.الاسمتدنيسسسسببهكانالذيالشخصىِإضأراخطيئتهإلى

يلي:فيماأصضرسنضرحهسرّأ،:المرتكبهَعلانيهَ،المرتكبةالخفيئة

زينتجاجشري،االجنسعلىالمحافظهَإلىيهدففهو،الشريرةالنزوةخلقاللهأنبما

النزوةشَوقفعندهاوجود،منأصكلاماا!ذايكونلاعندماالاَتي،العالمأنذلكمن

اغكرساسيرغمالثانيالعالىفي.الإرشافىذلكمن.ضروريةصنهاعناصشريرة

اع!خياربحضورتتلاشىويجعلها،أمامهالمثولعلىالشريرةالنزوةأالممجدإ(الواحد

سيبكودنأ.جميعهم.شعرةمثلوللأشرار،عالٍكجبلتبدوللصالحينبالنسبةالأشرار.

الكافي؟القدوبهذاسوةعلىالسيطرةمنتمكنا"كيف:ويصيحونيبكونالصالحون

منبترهاتا(ضحكمعليناالمستحيلىمنكانلماذا:قائلينينوحونالباكونوالأشَرإر

القبي!!؟((.هذا

الحرَّةالإوادة+5

الوقتذلكمنذالبسمرية؟اجنيةامنيتجزألاجزءأبالضرورةالضريرةالنزوهَتسمكل

مذايبقى.القطعيبلنفيالحاخاماتيجيب؟الخطيئةعلىمرغمأالإنسانيك!تأنم

إذا)اِ.تحكمهتختالبشرياالجنسرعلىالمحافظةفيأساسأ،البشريةالطبيعةمناسنصرا

هل.التوراةهنبكلاماطردوها،طائشبسلوكلكملتوحىِتسعىنزوتكهـاكانت

الكتابفياسكمشلت))الله"أنابينماهرالَبتكم،منتفلتأنهاالتأكيدباستئلاعمَكم

عليها((.سيطرل!صنك،نحوكتنصبرغباتها:المقدس

يقولونعندماالمرِّيسيين،تميزكانتالحرالحكمعقيدةأن،جوزيفحاخاميروي

العمل،!ريهَمنأبداًالإنسانيجردونلافإنهمالقدر،بمقتضىتحدثالأشياءكلىإن

البشرية.وإلإرادةالقدرقوان!تتركيبفيئيتلذذاللهإنقيوددونيمَولون!صذ(طث

الرذيلة.أوا(نحضيلةمنقدراًأعمالهفييصنعأنمعهاالإنساتيستطيعبطريقة
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الإنلما!غبدفى-

يطلة!.ذأثعلىعبرهنالتاليةالنصوص.تحفظبلااضلموداشيموجودالادعاءهذا

شجقدمها)نطفة(،البذارمنقطبرةيأخذ.ليلىاسمالحم!!بمراضبةالمكلفالملاَكعلى

سيكونهاذا،الكونسيد"ياالرجاء:هذاعليهويعرض)اطمجدإ(الواحدللقدوس

نأغيرفقيرأ؟((أوغنيأ،أحمةأوعالَلاًضعيفاً،أمقوياًشخصاًأضطفة؟اهذهمصير

)حكمة(عاهةحقيمَةشريراً.أمصالحاًسيصيرهذا!لانإذامابمعرفةنيصالموضوع

لهاطهاأنلويخعنيهذاالسماء((.مخافةإلاالسماء،يدفيبينشيء))كلهأإ:تؤكد

!!.لحياتهالأخلاقيةبالسمةيتعلقفيمايجريتردداًفإنالفرد،مصير

النص:هذاتفسيرلدىبوضوحومشروحةواحد،لكلمترو!ةالخيار،فكرةإن

هذالم26َ(.11،الاشتراع)تثنيهَ(ولعنةبركةاليومعليكمتاليإنيانظروا،1

والخيرالحياةيديكبيناليومجعلتقدإنيانظر،أأيضأ:قيلقدلأنهالتصريح

))بما:الإسرائيليونيقولأنالمحتملمق2(.035،الاشَتراعتثنية)سفروا!أوادت

الذيالطريقسلوكفيمكننا،الموتوطريقالحياةطريق،طريقينأمامناوضعاللهأن

جلسوذويتك".أنتالعيشهنتتمكنكي،الحياة))اخترأيضاً:وقيللنا((.يروق

ينتهىِوممهدٌجيدةبحالةأحدهماهفترقان،طريقانأماهه.طرقمفترقعلىأحدهم

كان.مستقيمخطفيوينتهيالغابةوسطالثانيينطلقبينما،بالأشواكمليئةبغابة

ذ4ِستسيرونسهلاً،يبدوالذيالطريقهذاتشاهدون))هل:بانتظامالمارةيحذرالرجل

انظروا.الأشواكوسطستسقطونالنهايةفيلكنوبسرور،جهد،دونخطواتنجضع

تصلونثمومن،بصعوبةخطواتبضععليهستسيرون،بالأشواكيبدأالاَخر،الطرقي

يغتني؟الذيالشريرإلى))تنظرون:لإسرائيلموسىقالكذلكمستمَيمة((.طريقإلى

تنظرونمنبوذاً.سيكونالنهالِةفيلكن،العالمهذافيأيامثلاثةأويومينيستمرحهذا

فيسيجدلكنه،الأرضعلىأيامثلاثةأويومينحالهيستمر،يتألمالذيالصالحإلى

اوبأوقالى:الكلماتهذهوبخصوصنفسها،فكارال!سياقفي((.يفرحهما3الآخر

منفيأخذيههيمذلعلهوالآنوالشرالحيريعرفهناكواحدٍصاوقيدآدمذاهوالإله

اط،ضروضعلمَد22(.3،)تكوينالدهر!إلىفيحياوجملأيضأالحياةشجرة

"(.5،21،أتكوينالثانياختارأنهبيد،الموتوطريق،الحياةطريق:أماههطريقين

تَفسيرأعطيفقدواحد،فردهنأصولهيستمدبكاملهالبشريالجنصأنواقعمن

أحفادنحن،الصالحونيقوللاوكيوالأشرار،الصالحنِبسب!بهذا:لذلكغرلمجط
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لتلممدا

لاأخلالحياً:أوشريراً،!سانجدمنننحدرنحنالأشرارايقولوكانصالحاً،كان!د

)مزاجة(.اسحمتهقاطعكعاملىالوراتةتأتيرينسصأنعلىيقدرأحد

أنهمغيرالحر،الحكممسألهَتطرحالتيالفلسفيةالمسألةجحِدأالحاخاما!أدرك

علىللسيطرةالإنسانيملكهاالتياغوهَباالإيماندرجهَبتقليصأنفسهمتفويضرفضوا

عملمِأيمنحونلكنهم،الحرةوالإرادةللهالكليةالمعرفةبنِالتوفيوَيحاولوالم.أفعاله

لنا.ممنوحةالاخمَيار-ضيهَحينفياللهلحبلمنممَوعَشيءكل،للحياةالقاعدةهذه

شرلِرأ،أوصالحأأكان،الإنسانبهقامالذيبالاختمِالربعدفمِمايتدخلاطهاأنغير

بالنصبهَمُسيَّرالإنسان.لنفسهخطَهالذىِالاتجاهفيللاستمرارلهمتوفرةوالإمكانيهَ

المناكسبمعيجدفإنه،نفسهيلطخأنأحدناأرافىإذا.عليهالسيريرغبالذىِللطريق

لطَخإذا.الخصوصهذافيالعونسيمَلقىفإنه،نفسهتنمَيةالاَخرأرادوإذا؟لذلك

سيتلطخفَإنه،الأرضعلىتلطَّخهاوإذاكنَيراً.سيلطخهاللهفإنقليلاً،نفسهالإنسا!ن

لَذَسماوإذاالاَخر.العالمفيسيتلطخفإنه،العالمهذافيتلطخهاوإذاالسماء؟في

فإنه،العالمهذافينفسهلَذَسماوإذاكنَيرأ،سيقدسفإنه،قليلبممَدارنفسهإنسان

أنهغيرللكثرِ؟ليصغينفسهيحضَرلوصِة،إنسانأصغىإذا.الاَتيالعالمفيسيُقدًس

الكثير.علىفسيحص!واحدةنسيلو

الأخلاقيةأساسهوالبشريهَالإرادةأهامالعوائىَبغيابالادتناعفإنوهكذا

الحاخامية.

ظروفتمَديرللإنسانيمكن.رغباتهح!ومكيفةمصوغهَالحياةهذهطبيعةإن

وذاتهنفسهسيخضعلكنه،تجربتهعنالشريرةالنزعةشَوقفلا.ذلكأرادماإذاالحياهَ،

ذلك.مسؤولمِةوسسِحملفقط

6-الخطلفهَ

عاهيناستمرخلافعلىكانتاوساهّاي((هيلِّيل))هدرسمَيأنالتلمودرروي

نأللإنسانالأفضلمن:تقولسائَايمدرسةكاشا:العَاليالموضوعحولونصف
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الإنلماتغيدة

وُضعتئخلق.أنللإنسانالأفضلمنهيفَيلمدرسةحسببينمامطلقاً،يخلقلا

اممن.الإنسانيُخلقألاالأفضلهن:تقولالأغلبيةوجاءت.المَصويتقيدالمسألة

أفعالهأخرىروايهَوحسبالماضيهَأعمالهيتفحصأنفعليهخلىَ،لَدأنهبما

ترىواليَعموهاً،المقبولةالفكرةتكمنالتناقضهذاوسط(.والمستقبليةالحاضرة1

بأعمالحياتهطيلةيقومأن.علىومرغمأ،بالخطيئةمُستعبداًهاماًمخلوقاًالإنسانفىِ

النزوةوهوالبشريةالطبيعةمنجزءاًأنرأينالقد.الإلهيالحكميستحقتجعلهكتيرة

عملهاوتمارس،الإنسانعلىتتفولَىماغالباًعليها،السيطرةيمكنالتي،الشريرة

المفسد.

خطيئة؟بلاهطلقنجشكلكاهلاًالإنسانلِكونأنيمكنهل:المطروحالسؤال

أثرأيلِوجدلاأنهجهةهنيعلنفهو،متعارضةأجوبةالحاخاميالأدبيقذم

هذاعلىعثرناوقد.الأوائلالكبارالاَباءأشخاصفيالخطيئةأوالأخلالَيللشذوذ

وهم:حواء(أغرت)التيأفعىنصيحةبسبعبأشخاصأربعةتوفي:بالتاليالتأكيد

هذاداود.بنوكليبداود،والدوجيشي،موسىوالدعمرام،يعقوببنبنيامين

أبداً.يموتواألالِجبوالنتيجة،خطيئةبلاكانواالأربعةالأشخاصهؤلاءأنيعنىِ

عشرةهنأكثرالحيمتؤلجىالحكمة1:التاليالنصالحاخاميتلوالنظرلِةلهذهخلافاً

شخصأيالأرضوجهعلىيوجدلا02(،،7)الجاهعةالمديخه،فيسلطانذوي

تلام!ته،أسئلةعلىيجيبكانالعبارةبهذهمطلقأ.يخطئولاالخيريعملصالح

الخطيئة.عنمنزهةكا!طحياتهأنهؤكدا

كانإذافيماتتساءلالتيالمسألةمععلاَقةعلىهيالختلفة،المتباعدةالاَراءهذه

اقترفهالذيالجرمالإنسان-سثبموجبهاوالتي،الأصليةالخطيئةعقيدةيعلِّمالتلمود

سابقاً،ظهرلقد.بالطبيعةجوهرياً،فاسدألِصبحفالإنسانوبالنتيجة،الأوائلأجداده

.الأجيالجميععلىعدنجنةفيالمرتكبةالخطيئةبنتائجيقبلونكانواالحاخاماتأن

يعتقدونكانوابكاهلها.البشريةيجتاحالذيللموتالمباشرالسببالخطيئةهذهتُعدّ

مصيرعلىدوهاًبهاتؤثربطريقةالذَنس،أداتقدالذهبيالعجلخطئةأنأيضاً،

جيلأيهناكفليسالذهبىِ،العجلخطيئةمنموجودةواحدةذرةداتما.البشرية

خطيئة.بلا

قد.الخطيئةالإنسان-سثبحسبهاالتيوالعمَيدة،العقيدةهذهبينواضحالبعدُ
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ا!ود

اضلموديهَاالحقبةمنحاخاممه!ماإممن،لأجدادهأسميئةاصعالالأثبنتامُحضَلاًيخكوت

يختحملأندونخطيئهَتكاباعنىلَادراًواحدبشرىِحطئنيكوتأنيقملى!لا

الحرهَ.الإىادةامبدأمعيعَوافقلاوهذامسؤوليتها.شخصياً

مثلأ:فيهيُقرأ،خطيئةدونبصبيعتهالإنسانأنتبرهنكثيرةتلمودلِةتوضيحات

أ!لادة2(:ْ)3،الجامعةسفرقودبموجبالخطيئةطعميذقنمسنةعمرهطفد

أمنية:ترتكزهذاعلىوقت(.المغروسولقلعوقتللغرسوقت،وللموتوقت

خاليأيكونيولدعندماأنهوبما،ولادتهساعهَموتهساعهَتشبها(تيالإنسان"سصِد

الوجودإمكانية!((.سيموتعندماالخطشةهقخاليأنفسهالشيءفليكن،الخطيئةهن

.إنسانكلإليهايسعىأنيجبمثاليةكمقدمهَبلفقط،مقبولأليسعاروصمةبلا

كانحيثالأوصْإلىالترابأفيعود:القائدةدلاَيةمشابههَعظةهذامننستخلص

كمبنقاولَهاإليهأعمِدوها(.127،)الجامعةوهه(الذياللهإلىاووحويعود

إياها.أعطاكم

أوصى.اللهعلىالتمردسوىآخر،شيئاًالخطيئةليستحاخاميةنضرأوجهةمن

هيالفضيلة.مخالفةجرميرتكبكمنالتوراوصايايخالفمنالتورا.فيبإرادتهالله

التالية:الأسطرفيمشروحالموقفهذاوالاحمَقار.،لإهمالتعنيالخطئةبالتورا.التقيد

المحزَمات.ارتكابعليئَمحزَمالخنزير،لحمأكلعليئَمحزَميقوللاأنالإنسانعلى

نإ،سأعملماذالكنالس!كل،بهذاالتصرفليمسموح:يقولأنعليهيجببل

بالامتناعفضلأييوجدلاالوصايا؟.لهذهأخضعنيلَدالسمواتفيئالذيأبيكان

رغبةلكنها،الرغبةتوجدأنيجبب!،مرغوبغيرلأنه،محرمهوماكلعن

منع.أوتحريمهناكلأن،مكبوتة،مقهورة

نإحيثالخطايا،منوتلكهذهب!تالأهميةأوالخطورةفيفرقلِوجدلأنظرياً،

كَان.مميزةثواتجاتوضحعملياًلكنالإل!ة.الإوادةضد!دردفعلهيإساءةكل

منوهيبةلحالةالإنسانيتعرضوبارتكابهارئيسيةخطاياثلاثهناكبأنسابقاًمقبولاً

منالأولالنصففي،آدرياناضطهادفترةخلالأنهيروىخاص.بنوعالإجرام

طائلةتحتالدينيةالممارساتيمنعالروهانيالعلغيانكانوبشِماللميلاد،الثانيالقرن

الواصطعليهيكونأنيجبمالتحديدالحاخاماتمجمعتمتحاور،بالموتالعقاب

بالمحرماتيتعلق))فيما:التالمِهَللؤهـاراتتوصلوا.امموارثاا!ذهالمعرضيزلليهودالديني

؟اثم

http://kotob.has.it



الإنل!اتغيدة

الاسشجابةيم!-!.حياتكوسننقذدراحدةا!ف!احليهوديسي!!ماإذاالتووا،فيا!اردةا

الصًل((.أواضجاسهَ،اأو،الأصنامعبادةالخالفةحكو!لأأدتشرط،الموت(ضجنبسذأطص

الخالفات.منالأنواعهذهارتكابمنأفضلاطوت

فيمعاقبتهايقمَضيخطاياأربعهناك.النميمةإنها!داً،جسيمةمميزةرابعةحطيئهَ

،الأوثانعبادةالاَتي.العالمفيييقىهاالخطاياهذهبينمنالأهماحصناحا(سم،اهذا

النميمهَ.إغتل،االدنص،

ستنتهي؟أينمن.مجتمعاتالأخرياتالنَلاثلَعادلالأوثانعبادهَخطيئةإن

عليه،وِؤوَهْقطعاًالإنسانذلكفيقطحُوصيتهونقضالرببكلاماستهانالأنه

نأيظهرفسادها؟وررستحمل؟الكلماتهذهوزنهوها(.1531،الأعداد)سفر

الاستنتاججاءهناهنبداخلها.سيبقىفسادهاوأن،العالمهذامنستؤخذانروح

غيركش!يئأعنيولمُيمسكْيديفوقلثيءالبيتهذافيأوليصبا(غق؟المتعدق

9(.93،)التكوين(اللهإلىوأخطأالعظيمةالسيئةهذهأصشعفكيف.ؤوجتُهُلأنك

يُخ!أنمنأعظمذنبي:للربقايينأقال:التاليالنصإلىنستندللقت!!؟وبالنسبة

اللسانانحادعة،،المتملقةالاث!فاهجميعاللهأليدمر:النميمةأما13(.4،)تكوين

(.بتبجحيخطبالذي

لأنها،الأصناملعبادةهنسوبةالأولىكانخطالخطايا.لخطورةدائماًاشلمودايلمح

الدينمنظومةلمجملالحقيقيالأساستدهروبالتالىِ،الإلهيالوحينكرانعلىمرغمة

لموسىالمعطاةوالمبادئا(!شرةالوصاياينكرالأوثان3بعباديعترفمنكلُّ.والأخلاق

هاكل.كاملةبالتورايعترفالأوثانعبادةيرفضإنسانأيءوالبطاركةوالأنبياء

حتى،الأوثانعبادةباستثناءله،فاسمعواللتوراانتهاكأويتضمن،بفعلهنبييأمركم

له.تسمعوالا،الغيوموسطالشمستوقفهذاسبًبولو

وبالرجوعمُلحد،فعلالزئاأنيعلن.الصارمةالجنسيةبالأخلاقيةالتلموديطالب

وجلئيَ(الشبكةهنيخرجلأنهحينكلفيالربإلىأعيناي:التالياضصاإلى

يرانيلاسوف:يقاللاعين.ترانيولن؟الشفقترافبالزناعين(.2415،)المزمور

)أعدادالسماءفياللهعينولا،الأرضعلىالإنسانعينلاعين،ترانيلنبلأحد،

فقطبجسدهيخطئمن)اليسنجس.لفعلمرادفةبالعينالشهوةحتى"(.،9،1

ماكلتجنبلحطعاًالواجبهن،الأخلاقعلىللمحافظة((.بعينيهيخطئمنبلزإنياً،
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التلمود

حتىينطبقهذاالنساء،معكثيرأتتحدث)ايلااضوصية:اهذهمثال.الشريرةالسمهوهَيثير

يتحدتَسالحكماء:يقولاسذ(سك((0جاركزوجةمحبالأحرىوكمزوجسَك،على

الرجلعلى.جهنمومعبرهاضووا،اقراءهَيهملاسَعاسة،النفسهيجلبالنساء،إلىكنَيرأ

صادفتههاإذا.زوجتهكانتلوحتىالطريىَ،مسافةطيلهَامرأةخلفيمشيلاأن

واحدأيالجانجط،إلىتمشييتركهاأوأمامها،ويمشيسركهأنعليهجسر،علىامرأة

يدفعمنكلالاَخر.العالمفيحصةلهتكونلنسوف،امرأةخلفماءمجرىيعبر

وأالتورايملكهلإليها،بالنظرليتلذذلِدهاإلىيدهمنالنقديةناقلاًالقطعلابرأة،مالاً

جهنم.عقابهنمعلمناهوسى،يهربلمالتيالصالحةالاعمالمنذلكيعادلما

إلىتمَودانوالحماقةالمزاج.امرأةيتبعأنمنأسدخلفيمشيأنللرجلالأفضل

الفسق.

لوحتى،لائقغيركلاهاًيستعملهن))كل:الكلامفيالسفاههَيصصتقايعىحكم

لمنبالنسبةمضاد.لقرارسيخضعفإنهعاماً،سبعينمنذلهيسمحلرارألديهأنادعى

بانمظاره.جهثمفإنالكلاممنالنوعهذالسمعمل

لماذا.احتجاجدونالقبيلهذاهنكلامعلىسماعهلِقتصرمنعلىينطبقهذا

كلامأسماعهلدىأذنيهسذَأحدنا)اليستطيعكالأوتافى؟نهايتهافيالأصابعتنتهي

فاسقاً((.

علىاعتدىأنهلوكماوحكمها،القتلهيالرئيسيةالخطايابينمنالثالثةالخطيئهَ

الله.صووةعلىمخلوقأيدئرهذابعملهفهو،الله

لوحعلىوالبالحيلوحعلىمكتوبأمنهاخمسكانالعشر؟الوصاياأعطيتكيف

علىومقابلها((.غيريإلهلكيكنلاإلهكالربهو"أنا:الأولىالوصيةتبدأآخر.

الكتابفإندمأ،أحدهمسفكإذاأنهذلكمنيستنتج"،تقتل)الاالاَخر:الوجه

رجلجاء)خروج(.الإلهالربصورةعلىاعتدىأنهلوكمابجرميتهمه،المقدس

رفضتإذاما،شخصاًأقتلأنالمدينةحاكمأَمرنيلَائلاً:(Raba)رابَّاعنيبحث

أكثردهكأنأتعتقدأتَ،تقتلولاأقتكأنادعنيرائا:أجابه-أناتقتلنيأنعليك

بالكسر.ذلكيكونوقكفىهه،منحمرة

العَالية:الظروففيمبزَراًالإنسانقتلكان

واقتله.اسبقه،لقتلكأحدجاءإذا-
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الإنلماف!يدة

وإلا،لنقتلهمنكمواحداًحددواايلإسرائيلينِن،منلمجموعهَالوثنيونقالإذا-

!ميعاً+فسعنقتلكم

الوثثيينأنبمالكن.منهمواحداًيسلمواأدتعلىكثيراًيمَعذَّبواأنجميعاًعليهم

عناجحخلواجميعاً،معهمسيُقتللأنهإلِاه:فلنسلمهم،معينشمخصتسليمطلبوا

يؤديقدلأنهأيضأ،بقوةمدانالحمَدللموتجميعأيذهبواولا،الوحيدةالضحية

القتل:،النجاسة،الأوثانعبادهَ:جرائمثلاثيعادلفهوله،كابحلاالحقد.للقتل

بلىتجكفيأخاكتبفضألا:الوصيةكاشط.للهيكلالثانياضدميراأسبابمنوهو

يمكن:التاليالشكلعلى-مشروحه17cَ(،91)أحباروؤوأ،تحملولاعقا؟عاتبه

بجلاءموضحأالنصيضيفلهذا،تلعنهأو،تصفعهأو،تضربهلابالاكتفاء،التفكير

الداخلي.بالمفهومفقط،بالحقديتعلقالأمرأن

بابل،برجبنواالذلِنأوفك"مثل:التاليةبالملاحظةذلكنرىالحقد،اللهلمجرهممم

اكتفىبل،إبادتهمأالممجد!(الواحدالمَدوسيقررلمبعضأ،بعضهميحبونكانوا

فقدالبعضبعضهمعلىحقدواالذينسدومسكانأها.الاتجاهاتكلفيبتشتيتهم

الرابعةالخطيئةالاَتىِ.والعالمالعالمهذامنأالممجد!(الواحدالقدوساجتثهم

لموتتؤدممبلأنها((الثالث"اللسان:غريببتعبيرإليهايشار،النميمةهيالأساسية

مستعملةالأقوىالتعابيرولإ."ء3ا،5b)والغا!ط،والخاطب،المتكلم:أشخاصثلاثة

كمايفعلفإنهبالنميمهَينطقإنسانأي.أثيمفعلمنالنميمةتتضمنهماكللإظهار

الظلميضخمفإنه،نميمةيلفظواحدأي(اللهوجود)أيالأساسىِالمبدأينكرأنهلو

القدوسيقول-الموتحتى-سجمأنيستحقبنميمةيتلفظمنكل-السماءحتى

منكل((.العالمهذافيمعانبقىأنيمكن)الا:الإنسانذلكعن)الممجد!(الواحد

عبادة:الثلاثالخطايايمارسلمنمساوياًويجعلهبالظلميُشيدفإنهبنميمةينطق

القتل.،الدنسثان،الأ

يستجق،قريبهضدزوربشهادةالإدلاءأو،بالتلقيسواءبالنمائميتلفظمنكل-

هثلعليكعزيزجارك"شرفاليعازر:للحاخاممأثورقول.لنكلابطعاماًبهيلقواأن

لالأثه،جارهشرفاحترامعليهالشحصيشرفهالإنسانيحترمكماتماهأشَرفك((.

((.!ارهسمعةبذمالإغواءعنهطلقأيتنازللاوأنمقدوحاً،شرفهبرؤ!ةهـغبأحد

الحاخاماتكانعدَّة.تحذيراتموضعؤالتها،النطقلموهبةالسئالاستعمال
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ا!الموفى

أخضعهالله))إن:يقولونلهذاهطيع،غيريكونأناطسانيمكندوجةلأييعلمون

الجسهأعضاء))كل:اطساناعن)الممجد!(الوا!دالمَدويريقوإ!شديدهَ((.لرقابة

بالمقابا،داخلهففيا(طسانأما،الجسمخارججممِعها(؟أفقياطسانالكنشاقولية،

اللحم.منشالاَخرالعظممنولالأبجدارينأحطتُك

هنوالسكوتفضةمنالكلام:الحكمةتقولده.حددنىلأمخفضلامالك

يساويالسكوتنمَود(،)لَطعهَ"سيلا((تُعادلكلمة"كلاضلمود:افيمثيللها.ذهب

مفيد))ألسكوت".الأمراضجميريشفيالسكو!أو))الصمت:كذلك"،قطعتين

م!تفائدةأكثرأجد!لمالعقلاء،وسطيومكلأجل!تُ((.للأحمقأكثروفائدته،للعاقل

.السكوت

الأولىا؟السرقاتصتفئاتسبع"هناكالأسوأ.وهو،السرقةيساويالكذب

الكذبلجماعهيمكنلاألِضأ:قيل".كاذببكلامأقرانههنالغقكيسرقمنيرتكبها

غيركانمن.والنمامين،المرائينمعجمعهميمكنالصددهذافيالشيخينا.حضور

يأنفاهمجد!(11الواحطالقدوس.الأوثانيعب!كانلوكمايعمل،كلامهفيصادق

لاأنالكاذبعقوبة"إن.سلبهفيآخرشيئاًيضمربينما،بفمهكلامأينطقالذيمن

ما،شيئأبإعطائهطفلأيعِدَأنفردأيواجمطمنليصر((.الحقيقةيقولعندماتصدِّقه

.النفاقيعلمهالطريقةبهذهلأنه،بوعدهالإيفاءدون

مخادعة:ميولأيظهرونالذينويهجو،طبقاتسبعإلىالفريسيينالتلموديمَسمم

يضربالذي"نيكبي((الفريصي))شيشيم"؟مثليتصرفالذفي"شيحيمي"الفريسي

))بيلون"الفرهـيسي،الجدرانعلىدههيسيلالذْي"اكيزاي"الفريسيببعضهما،قدميه

هوما؟الصياحعنقفيترالذيالفريسي؟الجرنهدقةمثلالرأسمنحنييمشيالذي

خوفا.والفريسي،اللهحباالفريسيبه!لاقوم،واجبي

هذافيبشجاعةيصشح.الاضتقامةعدمهيقايبىاعجومتتعرضأخرىخطيئة

حسابكشمفليقدمالسماويةالمحكمةأمامبشريكائنيقفعندماأنه،الخصوص

علاقاتكفىِشريفاًمستقيماًكنتهلعلحه:سيطرحالذيفالسؤال،حياتهعن

أنواعك!مارس،للطوفانالسابقالجيل:السرقةسلطةأرهبها"انظروا؟.العامة

لقدقيل:وكماالمسروداتعلىيدهيضععندمايتقرر"لمهصيرهلكن،التعديات

كلىأجلدظلقدفوحادألظلالأرضعلىتدميرهمأريدعنفأ،الأرضملأوا
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الإفلطتمخيدة-

الأوض(معههلكهمأنذافهاجوواًأيكيهمهنالأوضاهتلأتفقديكيبينبشير

.6(13،)تكوين

نأدون)الممجد!(،الواحدللقدوسرالحَضرعيمكنهاسسرلَة،بايديهلطَخمنكل

جوابهعلىيحصل

يعجنه،ثمالطح!ت،منهليصنعقدح،مكيالشخصاًاختلسأتافترضوا

خبزمنأكمطأ!ى:بركةمنهاليصنعاحجين:امنقطعةوقسمويخبزه،

تقدمة،جردقةتقدمونعجينكبمأولىهن،للربتقدمةهنهفقدمواالأوض

أجالكم،مكىتقكمةللربتجعلونعجينكمأولومنتقكهونها،والبيككتقكمة

يمكنهلاالنوعهذامنإنسانبها؟النطقيمكنبركةأي22(-21-1502،)عدد

هذا.سرقهمماوأكلتبالسرقةقام.مثلهلصّالسارقشريك.يجذَفإنهشيء؟قول

،للسارقشريكفهو،باعهأومسروقاًعندهوضعمن:المثليقول:أيضاًاختلاس

لملولأنهالجحر،بلالسارقهيالفأرة"ليست:القولهذاتفسرالتاليةوالحكمة

للجحر"؟.حاجةفلافئرأنهناكتكن

تكفيالمذكورةْالنصوصأنبيد،الأخرىالخطايامنالكثيرالتلموديستنكر

كان.للهإهانةالغريبضدهُقترفعيبأياعتباربممَتضاهاالتيالنظروجهةلإظهار

والصفحوخالقهالإنسانبينبالعلاقةالمتعلقالمبدأخرقهنأكبرخطورةالخطيئةلهذه

يمحولنالغفرانيومفإن،وقريبهالإنسانبينبالعلاقةيتعلقوفيما.عليهقدرةلاالذي

إذا،كافيينغيروالتوبةالندم.المهينقبلللمُهانتعويضيعطىأنبعدإلاشيء،منها

تمَ!.قدالرَضيةتكنلم

ارتكابإلىالآخرجرُّ.يخطئالآخرصحلعلىالخطالِابينالأكبرالخطيئةتنص

جعلهأماالعالرأ،هذامناختفاءهيعثىِماشخصتدميرلأن،قتلهمنأسوأهوخطيئة

الأمريعَعلقعندمانعم،.الاشتراعتثنيةالآخرال!لمهنأيضاًاستبعادهفهويخطئ

نأبعدبحرقهاتأمر))التورا((فإنتشعر،أوتشربأوتأكلأنتقدرلاالتيبالأشجار،

أنصابهموتكسرونمذابحهمأوتهدمونالأوثانعبادهَطقوسفياستُخدشط

ذلكمنأسماءهموتمحونآلهتهممنقوشعاتوتحطمونبالناوغاباتهموتحرقون

فرد،لِستحقهاالتيالعقوبةهي))ما،السقوطإلىأناسسيىَبواسطتهالأنهفع(.المو

قريبهيقودإنسانأي:وبالعكسا((.الموتطريقإلىوقادهالحعِاة،طريقعنقرلمحمهأزاح
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التلمود

الواجب.بهذانفسههوقاماس!صااسهيُمنحالوصايا،إحدىلتطبيق

ا!لن.افيالمرتكبةوتلكالسرفيالمرتكبهَالخطيئةب!تفيهحُكمها،نوعاًهامتمييز

التقدهـيالنفييستتبعلأنهأخطر،الأوليكونما،نظروجهةفيأنفسناوضعناماإذا

القدوسأنمنهمظنأالانعَهاكات،يرتكبونمنطريقهوذلك((الدائموحضورهلله

انتهاكأشخصارتكبإذاالتمييز:هذاجاءهنامن.أفعالهميرىلا)الممجدإ(الواحد

جملانيةالخطيئةارتكاب،أخرىنظروجهةمن.علانيةبهينادياللهفإنسرّاً،للقانون

التالي:النصمعالجةطريقةفيواضحهذا.الحقيقيةالإهانةهو

5(.18،إأحبار،الربأنابهايجاحفيظهافمنوأحكاصيوسوميأفاحفظوا

يأتىِأينمن:القولإسماعيلالحاخامعادةهنكانبها-يموتولنسيحيا-

إنه،حياتهليخلصالأوثانلعبادةمراسيملاقامةأهراًتلقىأحدهمأنلوالدعه؟

يمكنههلعندها،بها((سيحياأو))سيعيشالكلماتبسببهكذا؟بالعملمُخوَّل

)الن:المقدسالكتابيعلقلهذا(.حياتهاليخلصعلانيةالأوثانلعبادةالانصياع

((.المقدساسميتدنص

منبامشطاعةلأن؟خطورةأكترالظرفهذامثلفىالعلنيالانتهاكيعتبرلماذا

وسطهاهةشخصيةكانإذاخصوصأبه،الاقتداءإلىالاَخرينيقودأنمرتكبه

ليسمُرغماٌهذافعلبأنهيفهماللهلأنسرّأأخطألوفيمامسامحته.يمكنجماعته

مذنباًويجعله"اللهاسمإتدنيسيتضمنعلانيةالخطيئةارتكابلبهن،فعله!،جهلاً

.يخطئونالاَخرينجعللأنه،الذنوببأبشمع

ستترسخفإتهاوإلا،الأولىهرحلتهافيردعهاجاالشرلِرةكالنزعةالخطيئة

اوتكبإنسانأأنلو:الملاحظةهذهفىِسليمنفسيتحليل.العادةمرحلةفيوتدخل

على))احرصبأخرىتأت!خطيئةمشروعأ.شيئألهبالنسبةفتصبحذطث،وممرَّوإساءة

بعدها،بأخرىتأتيالوصيةلأن،أهميتهكاشامهماهبدأأووصيةبتطبيقالقيام

هوالانتهاكومكافأةهيْوصية،الوصيةمكافأة؟للانتهاكبالنسبةنفسهوالحال

الأهمية،قليلةوصيةشخصانتهك:إذاأوسعبشكلمفصلةنفسهاالفكرةإ.انتهاك

قرييك"أصطوصيةعلىتعدىماإذاأممبر:مبدأعلىبالتعديالأمربهممينتهي

غابأشتجهبلقلبكفيأخماكتبفضإلا:التالىِالمبدألاحقأسينتهبنفإنه((،كنفسك

إلهكاتقبلوبحاًولاوبىمنهتأخذألا(.9117،)أحباروؤواً،فيهلمحملولا

-162

http://kotob.has.it



الإفلافعلدة

يطبقفردأيالدمسفكإلىيتوصلىقدوأخيراً(.63c52الاويمعك،أخوكليعيض!

منمَدرأكبرلتطبيقملزماًسيكونبالتالي!ةنه،يفرحألاعليه،لنفسهتعلعِصِاًمبدأ

إلىسيقودههذالأننفسهيعذبألافعلية،واحدةإساءةصرتكبفردأيالتوراء

مرةما،لشخصمخالفةحصلتباإذاأيضأ:صحيحالعكسمنها.الكثيراقتراف

الخطيئة.منمستثنىفهو،تصميمسابقعنارتكبهاقديكونأندونوهرتين

نأللإنسانويمكنالصبر.فقدانبعدإلاللتنفيذطريقهيأخذأنللشريمكنلا

ماكلىمنالهربيجب:النعَيجة(.Sot،3)كاالجنونهنهسقدخلهإذا،إساءةيرتكب

حسب،النصيحةفيموجودانسببانهناك.الذاتعلىالسيطرةاضعافشأنهمن

أشياء،بثلاثهَ"فكر:الأولهال)غاهالييل(.وابنهالأميع)يهوداللحاخامإيلياالنبيقولط

وجميع،تسمعأذنترى،عين:فوقكهااعرف:الخطيئةشركفيتسقطلنوبعدها

بعضهعمُنَسًقةالتورادراسةهورائعأمرالنَاني:قال".كتابفيتسجلأعمالك

نأدونللتورادراسةكل.الخطيئةيُنسيكلاهمايطلبهالذيالعمللأنالاَتيةالمشاغل

ول(.؟1،2406،)5،وسبباًالخطيئةفائدةبلاسيكون،عملينشاطيرافقها

بأفكاروشعلهالذهنصيانة.الصالحةالحياةحولالحاخاميةالعقيدةهيهذه

فيللدخولشهوةهناكتكونلنعندئذ.شريفبعملمشغولتانواليدان،سليمة

مدانة.أفعال

أالغفران(والتحفيرالتولبة+7

تقتضي8الخطيفنحوميلهمنتأتيالتي،الشريرةبالنزوةمزوداًالإنساناللهخلق

لهيتعرضمرضاًالشركانإذا.لسلامتهمُعدَّةمعاكسةقوةهناكتكونأنالعدالة

التوبةفيهوالدواء.شفائهعلىقادردواءعلىالحصولالضروريفمن،الإنسان

والتكفير.

الأشياءأحدهوالندمبأنيصزحونالحاخاماتكانحيثجداً،منطقيةطريقةأيضأ،

يتلقىأنقبلخُلقتأشياءسبعةهناك.العالميخلقأندبلحتىفجلهااللهأدرادالتي
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التلمود

المسيحواسم،السماوياعرشرا،جهنمالفردونم!،اضدم،االتورا،هي:الوجودالكون

Pes)في )45c.مُهيَأيكونأنفيجب،الإنسانإقامةمحللعِكونخُلقالعافبملأنبالنظر

يجببها.لكنالتقيديجبالتياصالحةا(طحياةمبشطاًشسماالتوراتتضمنلا!سَقباله.

.الكمالطرقخارجفعلهاا!لإنسانيمكنالتيالتباعداتإمكانيةوضعأيضاً

سيظلالامشمرار.منالإنسانيتمكنلنبدونهلأنه،الأولىالمكانةالندمأعطي

تطهيرباستطاعتهبلالشر،أمواجإبعادعلىالقدرةللندملسِالشر.أمواجوسطغارقاً

المجد،لعرشيوصللأنهعظيمشأنللندمالسيئهَ.الأعمالأفسدتهاأنبعدالحياهَ

*Yom)الإنسانبحياةويمذُ،المسيحبهنادىالذيالخلاصويقرب 862c et se g.أ

الندممنأعظمشيءلا.العادلالإنسانيشغلهأنيمكنلاالتائبيشغلهالذيالمكان

منأفضل،العالمهذافيعديدهَصالحةوأعمال،الندمهنساعةالاشَتراع(.أتثنية

الاَخر.العالمفي،الحياة

ليحيايعَوبأنيحببلالشرير،بمو!مسروراًيكونلناللهفإن،التوراةوح!

المنافقبتوبةلكنالمنافقبموتهرضاتيليستالربالسيديقولىأناحتيلهمأقل

إسرائيل(آلياقىتونفلمالشريرةطُرقكمعنتوبوافتوبوافيحيا.طريقهعن

الميزات.الاتجاههذافيمساعيهوتتيشَر،بلهفةالندمالإثسانشَظر(.33،11)حزقيال

يغلبعندها.الإنسانلدىهاتشبهلا)الممجد!(الواحدالقدوسبهايتمتعالتي

القولهذايشير.يفرحمغلوبأاللهيكونوعندما،يحزنفإنهأمرعلىالبشريالكائن

وأجنحتهاجوانبهاأوبعةعلىبشرأيديأجنجتهاتحتأمن8(،11حزقيالرؤيافي

سلطةمنالثاجنِنالتائبينلتلقيالخالقأحنحةتحتالممدودةاللهيدإلىلاوتجها،

مدخلاًأجليمنافتحوا"أبنائيلإسرائيلأالممجد!(الواحدالمَدوسيقولالدينونة.

القويهَ((.والمركباتالعرباتلدخولأرولَةلكبموسأفتح،الإبرةكخرمضيقاً،الندمإلى

دائماً.مفتوحةالندمأبوابأنغير،أخرىأحياناومغلقةأحياناً،مفتوحةالصلاةأبواب

هفتوحة)الممجد!(الواحدالقدوسأيدىِكذلكدائماً،المنالسهلالبحرأنكما

"(.02،12،الاشتراعتثنية)سفرالتائبينلاستقبالدائماً

تمثللا)اليهود(،إسرائيلبالتحديدلِعنىِالتلمودأن،بديهيوهذا،الواضحهن

الذينلجميعصالحفهوالبهود(.علىأمقصورحصريشيءأيالندمحولعقيدلَه

متمثياًالعالمشعوبإلىينظر)الممجد!(الواحد))القدوسإنقيل.استخدامهيودون

يما4
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الإفلمماتمخلدة

آشهـأيضأ،مكان!في((.أجنحتهمحت،جوارهإلىآنذاكسيأخذهموأنهالندامهَ،(عم

أخذهمهنفيهايتمكنبطريقة(طندمالعالمشعوب)الممجد!(اساحداالقدويريدعو

أجنحته.تحتلجواره

كطريقةالندامةأهميةبرؤتلذلكالتكفير،أضاحيلَوقفت،الهيكلدماربعد

الأضاحيمنظومةكاتَعندماوحتى.الغفرانيومفاعليةعلىينطبقهذااطتكفير.

وتوبة،ندمهناكيحصلأنرئيسيبشكليؤكدونالحاخاماتكان،المفعولسارية

ولا،للخطيئةقرابين"لا:بوضوحذلكعنيعلنون.اللهمنمقبولةالمقدمةلتكون

مستحيلاً،القرابينتمَديمأصبحعندما)لَوبة(((.ندمهناكيكنلمإذاتكفيريةقرابين

هنامنضرر.لأييتعرضلابالتكفيرأملهأنالشعبتذكيربم!،نالمهممنفأصبح

فهذاأحدهمندموإذا،نادمهناكيكنلمإذاالقرابينتأتيأينمن:التاليالتصريحنجد

التيالأضاحي(1ْالقرابينوقدَّممذبصاًوأقامالمعبد،وبنىأورشليمإلىصعدكأنهيُعدّ

لاأأحبار(،"محطمةروحهياللههنالمقبولة))القرابين:النصهذامنالتووا؟تعذَدها

هـتوبة.نداميماكلامَبلوقرابينأضاحيمنكملأطلب

.للربوارجعوامعكمانكلاماصطحبواقيل:

هوهاتاويخكتابةالحكمةهنيطلبكانهام:نصيصوحالموضوعهذاحول

ا!أةيضط!11!ر:الجوابكان:الخاطئعقوبةهيما:المقدسبالكتابمتعلق

النبوةاعلىالسؤالنفسطُرحضدما،21(13أأمثال(الصديقينيجماويوالحجر

لي.كلتاهماالابننفصهَثَلُالأبنفصكَمَتلِلي.هيالنفوسجميعإنأأجاتجط:

4(.18،أحزقيال،تموتهيتخطئالتيالنفص

قيل:لأنهفيسامح،،تكفيريةبقرابين"ليأتأجاتج!:التورا،إلىالسؤالطوُجهعندما

طُرحعندما4(.أ،)أحبارعنه("تكفيراًعنهيخرضىالحرقةوأسعلىيدهأويضع

علىبعدهاوسيحصلأولأالتوبة:أجاب)الممجد!(الواحدالقدوسعلىالسؤال

((.المستقيمللطريقالخضاةيرشدفهو،وعادلطيبالرب:مكتوبلأنهالمغفرة

للكتابالثلاثةالفروعوأجوبة،اللهجواببينالتناهضلرؤيةمجالمنهناكليس

الكتبفىِيجدونالذينللحاخاماتبالنسبةممكنغيرالنوعهذامنخلاف.المقدس

متنوعةوسائلعنعبارةالنصبهيأتيها.الإلهيةالروحبهاأوص!التيالعبارةالمقدسة

الخطةيصففهو،الندمهيالأساسيةالوحيدةالوسيلةوأنللخاطئ،بالنسبةللتكفير
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التلمي

اضقدصر.ايستحقعنصرلمحلومن،اليهوديةالديانةكاملمنويسشَتجهللتكفرِ،الخصصة

علىيدلماهذا"التعاسة"عبرالتكفيريتم)الحكمة(التوراتيالأدبلرحسب

-((الإنسانتعسفات!يعتنظف"العقوبة:التأكيداتبفضلموضحةالفكرة.الألم

عندهاالإنسانفرح-للتكفيرمذبحاًيعتبرهاأنيجب،الطاعونبأعراضيشعرفردأي

تتلقَلماقترفهاالتيخطاياهمنخطيئةأيلأن،سعادتهأيامفيفرحهمنأكثريتألم

مثلإنهاالاَلام.علىاللهاحمدُله.فمغفووالعذا!غفرالذيأنحينفي،المعفرة

لاالمَرابنِنلأنعضويأ،قبولأنفسهالمفعوليعطيوالعذاب.اللهقبولتضمنالقرابين

.الإنسانجسمتصيبالاَلاميينماالمالسوىتكلف

إلىتؤديالمعويةالاضطراباتأنالاعتقادسادفقدنفسها،للنظرةغرسطوبتوسع

بعشرينهوتهمقبلأحشائهمفيباَلاميصابونالأتقياء!المسنون.وجسميةأخلاقيهَتنقية

منكعاتثلاثهناك-الآخر"العالمإلىمطهَّرينيصلونبحيحساكلياً،ليتنظَفوايوهاً،

عانواالذين،معويةبأمراضالمصابونوالمساكنِ،الفقراء:جهنمرروالنالذينالناس

أعمالهمعلىعقاباًمممانتلها،تعرضواالتيالحرمانظروفإنالروهاني.الاستبداد

مطفَرين.خرجوافقد،المرارةوبتذوقهم.السيئة

النوعينعلىتطبقللتكفيروسيلة-الواقعفيوالموت.الموتإلىالنبؤَةجوابيشمير

للخطيئة:خطورةالأكثر

انتهكهاإذا.لهيُغفرأنقبلمكانهشِركلنفإنه،وندمإيجابيةوصيهَأحدانتهكاإذا

ارتكبوإذاالتكفير.يومالغفرانويأتيهمعلقاً،لمقىندمهفإن،وندمتحريماًأحدهم

يوممعلقأيبقىندهه،فإنالمحكمبما،فيوالإعدام،اللهلدىالفناءعقوبتهاإساءهَأحدهم

فليص،اللهاسمتدنيسجرمارتكبهنولكنينقيانه.منهماوالعذابالألمالتكفير،

تطهير،قوةأيللاَلامليسأنهكماالتكفير،يومفيغفرانأيليله،معنىأيبلندم

أ.لخلاصهيعملوحدهالموتمُعلًقهَ،تبقىجميعها

التكفير،ويوم"الموت:بالتوبةمسبوقاًكانإذاإلابالتكفيرلِقوملانفسهوالموت

ونقفىاوببملاماش!نالأففهو:الأعدادسفرتفسيرأها.للندمإضافيتكفير

يموتونالذينجميع31(.15،)أعداد،عليهوِؤؤةقَطْعأالإنبعانذلكفيقطحُوصيته

هل.داخلهفيظلمهسيبقىمطروحاً،السؤالىييقىولكن،بموتهمالغفرانلِتلقون

لمإذا،داخلهفيوظلمهحقدهمميبقى:النصيقول؟يندمعندهانفسهالشيءسيكؤن

؟؟أ
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ث!ا!فلطمخببة

،الإعدامإلىمعص!اقمجرمالخطحِئهَ.تبعدالتوبهَأنذلكمننسمَنتج)سيفر!(.يندمِ

".الجائرةأعماليجميععنتكفيراًموتيليكنبالأعتراهـ9اقوبةعلىحُتً

احهدابدايهَحتىالماضيفيمعترًةكانتالمَي،المكفرةللمَرابينأحوبهَالتوراتورد

كوسائلوالتكفير.والكنيسوالطقحروالمنبر،والشدبالمكانهثلةالعَلمودي.

فمَدالتطهير،بهذاللقيامالقدرةهناكتكونواممي.الحطيئةمنالعَطهيرعلىللحصول

والانحهاكافللتعديات"بال!نسبهَالنظريهَأوالمبدأمصاففيالحاخاممِةاليهوديهَوضعته

بالنسبهَأماالمغفرهَ؟إلىيؤدىِالندم،إهمالأونسيان،امتناعمبهمهَ،جرطهَالخفيفهَ،

بالغفرادأ.سعِأتيالذئِالأسعَغفار،يومإلىالقضيهَيعئَقالندمفإنالخطيرةللاعتداءات

ندم،هناكيكنلملوحمَىالغفرانلفعلالتكفيريقومالمحكمةفيالخطيئةحالةفي

ندمقدالمتهمكانإذاامشَاعأوإهمالمنناتجةلخطيئةبالنسبهَالفعللهليسلكنٍ

لبعضاليومذلكفيجرىعماآلمِة،دصورةحصل!التىِالتكفيرنظريةإنأولا.

)إذانادر:ضيءفهذاندم،دودالمغفرةعلىفيهاحصلاليَ،الإساءاتم!الفئات

العلانيةحذهمخطئود،فأنتم،الغفرانسيجلبالتكفيريوموأنخطيئةسنرتكب،قلتم

إ.خطاياكمعنلكمتكفرلا

الزعماءأعطىوقدلها.المرافىَالصارمالصومفيتتجلىالتكفيربمِومخاصهَميزة

تلاوةالحاحاماتعادةمنأنهرُروى.توبةفعلأنهعلىللصومخاصةأهميةالدينيون

المقدسالمكانكانعندهاأنه،أماهكأوحيَالكور:ربيا5:الصوميومالتاليةالصلاة

تكفمِره،تقبلودمها؟بلحمهايضحي)حيوانية(تقدمةيحضرخاطئفك!!موجوداً،

ودمىِشحميواقبلتفضل.ودميشحميهنينعَصالذيبالصومأدومالاَنلكني

أكنرآخرمنظر!.عفوكوامنحنيمذبحك،علىلكقدهتهماأننيلوكما،الناقصين

الحماعافإحدىلدىالسنفيهتقد!م:الصوملأيامالمعتمدةالممالرسةفييظهرمصواً

أخذواأنهماللهرأى:نينوىسكانمحنيقاللِمَأخوتىِ،:للمتعبدينالتالياللوموجه

علىاللهفندمالضرررةطريقهمعنتابواأنهمأعمالهماللهأفرأىوصاهوا؟الكس

01(.3،يولان)سفريصْنعه،ولمبهميصنعهإنهقالالذيالشر

بالخطايا،واعترافاتصلوا!منجمعنامهماأنه،بوضوحالتلموديهَالعقمِدةتضترط

ئمَهمٍمن.السلوكبتغييرالممارساتهذهتترافقلمإذاهضموناًيكونلنالتكفيرفإن

ثعبالاييدهيمسكمنلِسمبهفإنهنفحعهفيمالِغيرلموإذابها،الاعحراففعليهياساءهَ
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الحيوانإلمَاءعليهبلذ(سك،ينفعهلن،العالمأنهارجميعفىِيديهغسا!فلوتجسأ،

إيجابيهَنتيجةعلىسيحصلعندهاالماء.منسطلاًأربعينفيوالاسشحمامبعيداًاشاحف

كلمأمن((العطفعلىسيحصلعنهاويبمَعد،بخطاياهيعترف))منقمِل:هكذاحالأ.

نصلهكذا13(.28،)الأمثال(يرحمعنهاوأقلعبهااعترفومنينجحلمهعاصيه

.الصدقعلىوالبرهان،النفسلتطهيرالساميهَالوسمِلةهوالندم:الربانيالجوابإلى

بذلكفهو،وأندمجديدمنوأخطئ،أندمثمًومن،خطيئةسأرتكبيقل:هن

الندميأتيأنلِجب.سينحرففإنهتحددَّهتمَّماإذاحيشيءالضمير.الندمقدرةينكر

،خطاياهجميعستغفرويخج!إساءةيرتكب"من.القلبأعماقهنذاتيتبكيتمن

منكبيراًعددايساوي(،لنفسهالإنسانيوجهه)تأسبطالإنسانداخلفيهصاص

الكلماتتكونأنيجب،الصدقولإظهارالتكفير.لضمانأألجلد(،السوطضربات

عنالمحاميانهماالصالحةوالأعمال))الندمالإحسانبأعمالمصحوبةالندم،عنالمعبرة

.القصاصمنالواقيالدرعهماالحسنةوالأعمالالندامهَ(.Chaba20)((الإنسان

للتائبمعيارإنه.الندم،الإحسان،الصلاةالشر:قواننِنإلغاءجمبىقادرةأشياءثلاثة

يقاومهما((.وسوف،دفعتينعلىالإساءةبارتكابالإغواء))سيأتيه:الحقيقي

،حياةأحدهمعاش"إذا:بداخلههاتغييرفييتأخرلنفإنه،التاليالنصوحسب

ضده((اللهأمامالشرهـةأعمالهتُذكرلنفسوف،متأخرةسنفيوندمِشرررة،كلها

المفاجئ.المو!منخوفاً،تؤجللاالتوبةأعمالأنلاحقاىسنركما

ولوحعَىيندمأنللشعريريمكنلا"أنهالتلموديعلن؟الموتبعدالندميمكنهل

في.الوثنيينسوىيعنيلاهذا:يقولونالحاخاهاتبعضأؤغير((.جهنممدخلعلى

انطباعيةبطرلِقةمعالجةوالمسألة.الندمعلىبالقدوة)اليهود(للإسرائيليينيحفظحين

15(1،)الجامعه5َ،يسدَّأنيمكنلاوالخلليُنففَأنيمكنل!المؤُوَّدأالمدراش!في

العالمهذافيلِوجد:النصهذاإليكميزيد((.لاوالناقص،يستقيملا"الأعوج:بمعنى

تُحسب.أنيمكنالفضيلةتنقصهومن،يستقيمأنيمكنه)أخلاقياً(معوجهوهن

أخذ.يفعللموالاَخر،موته!بلتابأحدهماأرض.فياثشركاشريرينأنافترضوا

رفيقه:صاحالأشرار.بينوُضعفقدالاَخرأها.الصالحينبينمكانهالندمبفعلالأول

كلارتكبناا!تلسنا،سرقنا،،الطريقنفصسويةسلكنالقد!الظلمهذاها!لتعاستييا

أجابتهالأشرار؟بثِنوأناالصالحينيينهويكونلماذاالاَخر.مثلالواجدالدناءاتأنواع
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الإنلماتمخيدة

تدفنأتوعوضاً،موتكبعديوم!!أويومطيلةباحتقارعوملت:الأحمقأيها:الملائكة

أقسمخزيك،مقابلصديقكفإن.بالحبالالحفرةإفىسُحبتَفقدنعمث!،فيبشرف

الأنجدية،الحياةمُنحتوبتهوبسببباو،رجلمثلندمانشريرة.طريقهعنيحيدأن

وكانتعنهاامتنعتلكنكلتندم،الفرصةلديككانت.الصالحينا!لأبراسهعونصيبه

هذاأنتعلمألا،أحمقأن!م!بأنلي))اسمحوالهم:قالعندهالك.با(ضسبةأصضل

لمأحدهمأنلو؟السبتعشيةمثلمنهتأتيوالعالهـالذيالصب!،لِوممنَلالعالم

قاسية،أرضالعالمأنتعلمألا؟السبتيوميأكلفماذا،السبتعشيةطح!ينهيُحضر

".تخوضهأنلِجببحراًالعالملهذاوأن

نأبعدسيأكلفماذا،الأرضعلىيكونعندهاهؤونتهبتحضيرالإنسانيقملمإذا

مثقف،متحضرعالمتأتيالذيوالعالمبصحرإء،أشبهالعالمهذاأنتعلمألايُبحر؟

يدلِهأصابعويعضأسنانهعلىصاحبنايشدّالصحراء؟فيالإنسانيأكلفماذا

بمنعالقدلِرالعليأمرنافقد،أحمق:الجوابكان-رفيقيمجدأتأملدعونىِ:ويقول

عنالأتقياءوفصلالأبرار،مشاهدةمنالأشرارومنعالأشَرارمعالإقامةمنالأبرار

((.رأسهشَعروقلعثيابهبتمزيقوهئَم))يئس،الدنسين:الأشرار

الحاخاميقول.تأجيلهالحكمةغيرفمن،الموتساعهَحتىالندمظلإذالكن

!ىيعرفأنلإنسانلمجنهل:تلاميذهسأله-((موتكقبليوماً))اندماليعازر:

بالثاليغداً،يموتأنواحدلكليمكنلأنه،اليومأولاًالندمعلينا:أجاب؟سيموت

.بالندمأيامناكلنقضيفإننا

لعقوباتا،تفآلمحاا:اتلجزاءا+8

نأطبيعياً،المعلومومن.بالتساويخلقهيعاهلوالله،اللهصفاتإحدىهيالعدالهَ

وأن،الإلهيةالإرادةلإطاعتهالصالحالرجليكافأأن،عادلحاكمهنالمحكومالعالم

الوأصطفمن،الاستنتاجهذايناقضالحياةمجرىكانإذا.لتمردهالشريرلِعاقب

كلفيالمطلقةالعدالةعلىالتأكيدمعكادللنظامالظاهريالغيابيوفقشَرحإيجاد

مسألهَ.
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ا!وفى

اللهأنمفترضأ،هواهعلىاضوراةاآياتبعضبتفسيرالحاخاماتأحدجازفعندما

أُنَب،هواهعلىيعملأنعلىلحادروأنه،والمساواةاحدالةالحواعدبمَطبيقهلزهأليس

فإ.يردُّهفمنالقيومصألكنه:اصكلماتاهذهيشرح(("بابوسالحاخاموكاد.بشدة

هابكلبمفردهيحكمالله:الحاخامهذالحال(.2313،)أيوبدحلأنفس!أ!تما

يكفي:عقبةالحاخاملهقال.بقراراتهالحشكيكيستطيعأحدلا،العالمهذافييحصل

العالم؟وكانكؤَن،منبقراراتالتشكعِكيمكعنالاالاَية؟هذهتفسركيفإذن-

.ْالصارمةللعدالةمطابقشيءكلوحقاًشيء،كلىيحاكملكنه

فياللهأعلنهاالتىِالعدالةعلىالإلحاحهيعقبةالحاخاملتعاليمالمميزةالسمة

اليوميةالحياةفىِالمستعملةاللغةفيالمأثورهَأقوالهإحدىتستخدمالبشرمععلاهالَه

،الحياةنواحيكلعلىمبسوطةشبكة؟كضمانمعطىشيءكلالفكر.!لتقوية

واحدأىِ،تكتبالعِدههيأ،الكبيرالكتاب،بالاقتراضيسمحالتاجر،مفتوحالحانوت

علىهابدفعولِطالبونيوهياً،بانتظاميتجولونالجباةذلك،فعليمكمهالاستدانةييغي

كل،الحقيقةعلىهبنيةالمحاكمةمطالبمَهم.قوقععليهله،هذا-سوققد،مدينكل

هنالتعويضطلببعدأنهالأخيرةالجملهَتعني.(3Choth،)02،للعيدمهيأشيء

الاَخر.العالمفيللأبرارالخصصةالوليمةفيئقبلالخاطئ

وكالظهيرةبرًككمالنووأيخج6(36-)هزهور:الطرحهذاعقبةالحاخاميؤيد

إسماعيلالحاخامكان.عميقةلجةأحكامك،الشامخةالجبالتشبهعدالتك،.فضاءك

سيناءالشامخالجبلعلىالمسلمةالتورايمَبلالذيالعادلجدارةأنباععَبار:يقول

المقدمةالتووايرفضالذيالشر-سلكنالشاهخ.بالجبلفمبيهاًيصبحأنإلىسشَصفه

عقبةوللحاخاملاجهنم".السحيقةالهوةفىِالسقوطعلىسترغمه،الشامخالجبلهن

للصالحإنيخفض.العميقةالهوةفياللهيسقطهماالبشرمنكممَانهثاك:التاليالموقف

بطريقة،العالمهذافياهَترفوهاالمَيالسيئةالأعمالهنالضئيلىالعددعلىويعا!بهم

سكينهَالعالمهذافيويضمنالاَتي،العالمفيوالمكافأهَ،والراحةالسكينةلهمتضممن

علىمعاقبمَهمقصدأنجزوهاالتيالثادرهَالحسنةالأعمالىعلىويكافئهمالأشرار،

الاَخر.الحالمفيالسيئةالأعماق

مُلزمواحدفكل،البشريةللكائنا!الإلهيةالحكومهَبالضرورةتنظمالعدالةأنبما
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الإفلياتمخيدة

يناسببماالأشرارويعاقباستحمَاقاتهم،ححسبالأبراريكافئاللهبأنبالإيمان

القناعةهذهفنظلم"لاحيثعذاب)الاللتلمود:ا!امهَاالعمَيدهَفعلأإنها.آثامهم

ررت!صبوهنهحام،علىليحصلوصيهَينفذفنعدهَ.أشكالتحتالتعبيريمكرر

:قاعدةأائمجدإ(الواحطاغدوسالأحكاملكنمتهماً.نفسهمنجعلفمَدمعصية

كذا.ثوابهكذا،فعل

نفسهالوهَتوفيالتوراتيهَ،بالرواياتهؤكدهَالرؤياهذهالحاخاهاتوجد

الذيالخططحصبالمصريينعلىاحكم1:العقوباتعنأمثلة.والمكافاَتبالعقوبات

تبعبالماء(.إلامخالفةبصورةأعاقبهملىالماءفيإغراقهم.إسرائيللإبادةوضعوه

وكان،بشعرهيفخركانشمشون،الفلسطينيونفقأهمالذلك،عينيهشهوةشمشون

خسارلَه.أسبابشعره

لأنكِلها:قالالماء،وجهعلىطافعِةجمجمةهئَمِلشاهد:حاخاميينمثلينإليكم

هيفيها،مبالغحالة.سيغرقونفإنهمأغرقوكِأنهموبما،غارقةأ!طها،آخرينأغرق!

بينماوسالحاه،يداهوبُترتالأتنتنِن،عينيهفقدقدكانغمزو،ناحومالقديسحياة

هنالنمللمنعماء،حوضفيموضوعةفراشهوأطراف،بالدماملمغطىجسمه

حاولبالانهيار.ههددمنزلوسطيومذاتفرافمهوضعأنحصل.عليهالهجوم

لهم:فقالالدار.تلكعنإبعادهتلاميذه

.الحالميالمنزلوانهار،أمرهمكماففعلواسرهـي،النهايةوفيأولاً،الأثاثخذوا

:أجاب؟والعذابالاَلاممنالقدرلهذاتعرضَطكيفبشر،أنكبما:تلامذتهلهقال

علىالمؤنلهمحاهلاً،زوجتيوالدهنزلإلىذهبتالأيامأحدفيعنها.مسؤولأنا

منالحلوىمنقطعاًوالثالتَ،الشرابوالاَخر،الأغذيةيحملأحدهمحمير،ثلاتة

انحَظر:أجبته.الطعامهنقليلاًأعطيرلي،يالي:فصاحرجلقابلنىِ.الأصنافكل

قدوجدته،نحوهولَو!طالحمار،ظهرعنترجلتعندما.حماويعنأنزلحتى

يدايتقطعوأن.بعينيكلَرأفالماللتانعينايلتفقأ:وقلتجوارهإلىارتميت.مات

فمعرتأننيوبما.بساقيكتشفعالماللتانساقايتُبتروأن،بيديكترأفااصماللتان

لهقالعندهابالدماهل".مغطَىكلهجسمي"ليت:أضفتالشيءبعضبالهدوء

لمأنكملوبؤساءستكونون:أجابهم!كهذهحالةفيرأيناكلأننانحن،بئس:تلاميذه

إ.الحالهذهعلىتشاهدوني
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إ!وفى

أرضفيوالدهيوسف))دسن:الحدثمعالمشَاسبهَالمكافاَتعزالأهثلةبعضاجكمإ

الآية:هذهبخصوصر(.Sot،و))،أيخضأَفيهايدفنأنجديراًنفسهاعتبركنعان

فيوليلأ،الطريقليهديهمغمامهنعمودفينهاواًأماههميسيرالربأوكان

يلي:مايلاحظ21(16،)خروجوليلأ(نهاواًليسيروالهمليضيءناومنعمود

ج!واسصبلوافماكمناوجمالقامأثماستخدمها(سذيالكمِدنفسالإنسانيكاد

الملائكةإبراهيمرالنق16(.،18أتكوينليُشئعَهم(معهمإبراهيموهضىسَدُوم

الصحراءعبرأحفادهمنحاضركلرافقكذلك،طريقهمفيبالقداسالمحتفلين

أجلكمهنوآخذ))سأذهب:الكلماتبهذهنطقإبراهيمأباناإنيقالعامأ.أربعين

فإنكمذلكبعلىتمضونثمقلوبكمبهافتسنلىونخبزكسرةأوأقلىًمالخبز"هنقطعة

القدوسأنزلكذلك5(.8(،)تكوينقلت(كمااصنعقالوا:بعبدكم.جُزتملذلك

مندقلىأفيقدَّمأيضاً:إبراهيمويقولسنة.أربعينمدةالمنَّ)الممجدإ(الواحد

القدوسوجعل4(.18،)تكوين(الشجرةتحتوتتكئونأوجلكمفتفسلونالماء

االمروهيافرإلى3منأووح!االبريهَ:فيئنبعمنينبثتالماء)الممجد!(الواحد

حينئذ(2117،أالعددماء(أعطيهمحتىالشعباجمعلموسىفيهاالربقالالتي

!لاًفأخذالبؤإلىإبراهمأسرعأبئر.يااصعديالنشيد:بهذاإسرائيلترنَم

القدوسأسعف7(.18،)لَكوين(إصلاحهفيقشرعالفلامإلىْودفعهطيأوخصاً

البريةفىِسيرهمخلالالسلوىطيورلهمجلببأنأحفاده)الممجد!(الواحد

مسيرةعلىالمحلةعلىوألقتهالبحرمنسلوىفساقتالربلدنمنويحأوهبَّ!

)العددالأوض(وجهعندتواعيننحوعلىالمحلةحواليهناكمنويومهناهنيوم

طءِمنقلإللكمأفيقدَّمالشجرةتحتاستريحوالضيوفهإبراهيمقال31(.11،

القدوسقامالحالفي4(.18،أتكوين(الشجرةتحتوتتكثونأوجلكمنثغسلون

(.Ps،93ا،ل)5الليللإناوةوالنارلتظللهمممجدةغيومسبعبنشر)الممجد!(الواحد

أوواكيوالمج!والأاًؤُلجىأخذ،3أهامهم(أوبالدقةجانبهمإلىإبراهيموقف

8(.18،أتكوينفاكلوا(الشجرةتحتأماههمواقفوهوأيديهمبينذلكوجعل

ه.مكرشيصيبهملالكيمصرفيأحفاده)الممجدأ(الواحدالقدوسشحمى

لدرجةصارماًكانالأعمالعلىتطبؤ،التي(طعقوباتالمنا!سبالقانونأنيبدو

منأنراعممبعةابخطيا.درجةحتمأتتبعالأحكامبأنالحاخاهاتسضفيهااعتقد
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الإلسافمحيدة

اجدفراسذَدإذا.الخطيرةالاختهاكاتهنأنواعسبعةمقاب!!العالمإلىألَصَا(سقوبات

اسميمَأ1(جعض،القحطعنناجمةمجاعة،جودعلىلُستدل،انلاَخرونوامتنععشورهم

فستكونالعشور،دفعالجميعرففم!لوالعيش!.وغدفيالاَخرونبينما،الجوعمن

كعكةسقديمبالمقابلقررواهاإذا.الاضطراباتوهَيامالمححطسببهامجاعةهناك

لشِفذالعالمهذافيظهرفقدالطاعونأها.وتبيدهمبهمستحلمجاعةفإن،العجين

صلاحياتمنليسالتنفيذأنغيرالتورافيعنهاالمنصوص)الموت(الإعدامأحكام

الاويالسابعةالسنةبثمارالمتعلقالقانونانتهاكعلىأيضاًوتنطبق؟بشريةهحكمة

لأالذينهنالمرتكبةوالآثام،العدالةوفسادالتأخيرليعاقبالسيفجاء1.55(.،25

:تدنيسمبرر،دونبالقتلتعاقبالضارةالحيوانات+صحيحبشكلالتورايفسرون

زراعةدورةاتباععدم،القتل،الفسق،الأوثانلعبادةتقودالعبودية)الله(،اسمه

في)الهوديات(الإسرائيلياتالنساء"تموتآخر:مكالنفينفسهاالفكرةنجد.الأوض

وأأزوابهن،عنالابتعادقواعدتطبيقأهملنلأنهن:ثلاثةانتهاكاتبسببالولادة

سبع:الجروحعقوبة".السبتمصباحيشعلنلملأنهنأوالمندور،العجينلتقديسهن

بالنسبة)الحسد(.الشهوة،السرقةالتكبر،،النجاسةمبرر،غيرقَسَم،القتل،النميمة

حرهةوانتهاك،اللهاسمتدنيس،كاذبأولهمبررلاقَسَمٍعلىتنصالتيللخطايا

الأهلية،إناتالحيهعلىفيهاتقضيلدرجةستتكاثرالبريةالحيواناتفإن،السبت

.الطرقاتوتقفر،الشعبويتشتت

المشكلةتجنبالحاخاماتيستمايعفلن،الإلهيةبالعكالةإيمانهمكانمهمالكن

ماغالباً؟والسعادةبالغنىيكافألاالصالحأنالبديهيمن.العمليةانتجربةهنالناتجة

جداً.خطيرةمحنةلتحملاخترِأنهيبدو

يسببها.اضياالاَلامقساوةرغم،النهلغضبظاهريأالشريريتعرضلا،جهتهمن

هذهتجريرالمستحيلمن.الرفاهمِةطعم!تذوقالفرحلهتجلبالثروةأنيبدووبالعكعص!

لحكومةاالإلهيالخطصطمعلتنسجمتصحي!تهاالواصبمنكان؟بصمتالوقائع

حليوجدلاأنهغيرايهجابة،ممَفرقةمحاولاتالحاخاميالأدبفينجد.العالم

مختلفة.بطرقلدواستهاغالباًتدعوالمسألةأنسنرى.الإجماعيحقق

هدمتلتالتيالسابقةالحرجةالحقبةخلالالإلهيةالعلرقتبريرامسَحوذلقد

الرومانانتصاوكانالديني!ث.الزعماءانتباهخاصربشكلالدولهَ،وتدميرا!يكلا
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ا!كمي

عنتتخلوا"لا:النصيحةهذهسمعالذيالحاحامءالشعبآمالخئبمَدالكفَار،

أكثرفيجاءهذاالفكرتشَويق.البهلامهذافىِكثيرأهقمَنعاًيكنلملالنَواب"الإيمان

بعد(وُلديكن)ولمعقبةالحاخامورأىالسماء،إلىهوسىصعد"عندها:أسطورةهن

مكافأتها".الاَنليأظهرئعلًم؟وهيإياهاأريتنياعَد:للههَال،ببراعةالتورايسرحوهو

سيدياقال:.السوقفيلِباععمَبهَجصدهشاهد،الخلففحوالالتفا!منهطلب

نأببدو.فكرقيكاتَظكاصمصَ،:اللهأجابهإ.كمطمنشَاطهجزاءهذا،الكون

شرحهايمكنلاالتيالأحداتأوفالأثمياءافبشري.الفهمعلىتخفىالأسطورةهذه

صرَّح.والخضوعالانقمِادسوىالإنسانعلىوما،اللهمنهحددةكاذتللإنسان

الرغيدةالحياةشرحسلطتنامنهليسصحيحاً،النصتفسيركانإذا:بجرأةالحاخام

للصالح.العذابأوللشعررر،

الالتماسمعنىفيهيناقشبها.ا!لتعلقةالنصوصمنواحدالمشكلةيخصأنص!

هرفنيعينيكفيحظيتقدكنتإنالاَنأ:طرقكأرني:اللهإلىهوسىهنالمقدم

دثععبكاهيالاهةهذهإنانظر.فىعينيكفيحظوةأناللكيأعرفكحتىطريقك

الشريرويتعرضبالسعادةهناالصالحيتمتعلماذا:موسىلهقال13(.33،)خروج

با:اللهأجابهتماهاً؟هناعك!لىمصبرهمايكونالاَخر،المكالأفيببنما،للقسوة

منيمَألمالذيوالصالح،الصالحابنهوبالرفاهيةيتمتعالذيالصالعإن:موسى

يتألمالذيوالشررر،الصالحابنهوبالرفاهيهَينعمالذيوالشرررالشررر،ابنهوالشدة

الشررر.ابنهو

الذشبويغفرلأوفاوحضأجفظأيضاً:كُتبفقد:الانتباهيجعبلكن

بنيوفيالبنينفيالآباءذنوبيفعقد.الخاطئأهامهيتزكَّىولاوالخطيئةوالمعصية

بسببالأبناءيقتللاوأيضا7ً(.34،)خروجواوابم،افمالثالجلإلىاالنين

)تثنيةيُقتل،بذنبهاهرئكلبلبالاَباءالبنونتقتلول!بالبنينالآباءتقتلألا:آبائهم

هتناقضة.غيرأنهافنجدالنصوصهذهلنقارن(.24،16الاشتراع

لالمنوالثاني،آبائهمطريقنفسيتبعونالذينالأولادعلىينطقالأوللأن

الصالحٍ:التاليةبالطريقةموسىأجابقداللهأنعلىالاعتراضيمكنأنهغير.يتبعونه

كليا،صالحأليسالشدةتضربهالذيوالصالحتماهاً،صالحهوبالسعادةيتمتعالذي

شرررهويتعذبالذيوالشررركلياً،شررراليسالعيشبرغديُسعدالذىِوالشررر
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الإفلطفة!بب

ظأأقالالعفو((:يطلبمنكلعن3اعفُ:اللهلمجول))عندمامئير:الحا!امصزَحتمامأ.

وأوحمأصفحعمنوأع!فحقذَامكالربباسموأنافىيأمامكجوفىتيجميعأجيز

يستحقيبرلمولووالصفحالرحمةشِلقىأنهلِظن91(.،33أخروجأوحم(من

أرحم.لمنورحمتيعطفيسأظهر:يقولعندماوكذلكذلك.

حدوديتجاوزتوضسِحهاأنمئيرالحاخاميمَدِّر.مختلفةبأشكالمعتبرةالمسألة

يتعلقوفيمافهمها.عنالإنسانيعجزالتيحكمتهفىِاللهيتصرفالبسمرىِ.ا(سقل

هانوعاًالتخفيفمنالقادرةالأجداد(("فضلنظريةشِضمنفهوأولأ،المذكوربالحل

اليهود؟وسطجدأراسخالفهمهذا.المذنبينالأحفادعلىالمستحقالقصاصحدةمن

يقولالتلمود:منواحدقولباستعارةسنكتفيالكنيعر.طقوسفيمرارأعنهويعئر

ماكل.أمتكوأمرالصبيأمرعينكيسوءُألا)الممجدإ(:الواحدللقدوسإبراهيم

بينما.(12c2l)تكوين،نسلٌلكيُدعىإسحقلأنهلقولهافالم!معساوةلكتقوله

واهضِإسحقتحبهالذيوحيدكابنكخذأقال.لكذبيحةأقدههبأنالاَنتأمرني

22،)تكوين%ويك(الذيالجبالأحدعلىهحرقةهناك.وأصعدهموويَّةأوضإلى

ياأيضاًأمركونفذتُ،مشاعريعلىسيطرت!الجوابهذاعنيبعيداًليكنلكن2(.

يدافعأحديوجدفلاوالاَلام،للعذابإسحقولديأحفاديتعرضعندما،وإلهيوبي

ذلك.وافعلمكرَّمبذلكأن!،عنهم

هناكيكونفلنبالمقابل،صلواتهفيالمبتهلهنيذكرأنالأجدادمزيةمماتَإذا

المسؤوليةفكرةضديكافحلأنهخاصةوهذاالشر.مشكلةحلعلىقادردليلأي

الأبناءعولَبلله:موسىقال:التاليةالملاحظةفيالاعتراضهذانكتشفالفردلِة.

هيالنفودرجميحإدطأ:ويقولذلكعارضحزقيالالنبيلكنالاَباء.خطايابسبب

،تموتهيتخطئالتيالنفسلي.كلتاهماالإبننفصمَثَلُالأبنفصكمثلىلي

الخاصة.بطريقتهيجيبكل)حزلَيال(.

عاشوإذاكلئاً.صالحغيرلأنهفهذا،صالحإنسانتألمإذاقبولاً.الأكثرهوالبديل

الحياةإلىينظرونالحاخاماتيكنلمبالكليَّة.فَريراًليسلأنهفهذابهناء،شرير

برحلتيالمتعلقةالتجاربوهزجالقبر،بعدهاحياةهناكذاتمِة.اكتفاءكمادةالأرضية

مثلاًهذهالنظروجهةتبدوالإلهيهَ.الحكمةإلاليحستالسماءوفيالأرضعلىالحياة

الله.حكمةطرقهكلالديالصنيعِالكاهلِالصخر1ِالاشتراعتثنيةسفرتفسيرفي
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ّاقد،د-
فييمنحأالممجد!(الواحداعدوء!اأنكمااال!شصم(.العدل!غدهجَوْوَلاحق
يمن!!كما.العالمهذافيطُبمَتالأهميةسليلةوصعِهَلكلللأبراوهكافأةالاَخرأسمالعا

الواحدالمَدوم!يعالَبكذلك-ظلمدون-بهئَامواللأشرارصغيرالتزامكل

هذافيصغيرةكان!مهماارتكبوها!طيئةلأيالأضحرارالاَتيالعالمفي)الممجد!(

عندإنهيمَال:ْنزيهعادل-ارتكبوهاصغيرةخطيئةلأيالصالحينيعاقبكذلكالعالم

بذنبه،يعترف.والمكاناليومذلكفيهذافعلتَ:اللهأمامأفعالهتتلىماإنسانموت

خلقهليعرفبثمركللجىعلىأج!م:مكمَوبهوكماأفعالهسجلتولَيعمنهويُطلب

حكمتَلقد:ويقولأصابههابعدالةيدَرفأخرىجهةمن7(.31،)أيوب!ق،

فيمعاتبهَثبونالحكمنطقفىِمنصفأفيهاكنتَبطريقة:م!شوبهوكما،بعدلعليئَ

الحكم.

شكلهافيأجزائهامعظمتتفرعبشجرة؟الحياةهذهفيالصالحيسمبَّهبماذا

نأهابخص.هكانإلىهوضعهاغيرفيالأغحمانبعضتتدلىغضدبينما،المناشط

القدوسيرسلكذلكصالحاً.مكاناًجميعهاتشغلحتى،الأغصانهذهتقطِم

العالمإرثهنيتمكنكي،الأرضعلىللصالحوالعذابالاَلامالممجد!(1الواحد

محنرةهنلاَخرتكعندماالخصبقليلةأولاكتكونأحتىقيل:لأنهالآخر.

فيأغصانهاتمتدشجرة؟العالمهذافيالشريريشبههن7(.8،أأيوب(النضرة

الفروعتقطععندما.الطاهرةالأماكنإلىلتص!تمتدفروعهالكن،نجسةأرض

عنالسععادةيمنع)الممجد!(الواحدالقدوسكذلكنجسأ.هكاناًتشغلفالشجرة

فييصمحملىيقأوُبَّقيل:لأنهجهنمأعماقفيليرميه،العالمهذافيالشرير

11(.،14)الأهثال،الموتإلىطرلقوأواخرهالإنسانعيني

بالنسبةالاَخرة.الحباةعنمستقلةمكافأةعنتتكلموصيةأيهَالتورافيتوجدلا

أيامكتطوللكيإلهكالربأمرككماوأمفثأباكأكرمأقيل:العائلةلشرف

بعد16(.5،الاشتراع)تثنية(إلهكالربيعطيكالتيالأوضفيخيرأوئصيبَ

لكنخيراً،.و!بأ؟طثأظولىْ:مكتوب.العشفيالعصافيرافراخأمقتلتحريم

بالحماموالإمساكالبرجقمةإلىبالصعودأمراًوالدهمنتلقىإنسانأيصيبماذاافظر

عندلكنهالصغار،الفراخعلىوقبضطليقةحرةالأمتركهناكإلىذهب.فيهالموجود

هذه؟حياتهأياموأطالسعيداًكانبماذاوماتَ.الأرضإلىهوىالبرجمننزوله
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،الافلافغيدة

اسح،صاهوماك!العالمهذافييطبىَأوريجبسصِدأ،يكونأنأ!ل"ص!:الدَطمات

أبدأ((.ينتهيلاالذيالعانمفىِسيتمالأيامإطالةوإق

اطلبإلزشجها:حنحِناالحاخامزوجةتمَولت:ا(!قيدةهذهتشرحانتيأغصةاإ(سكم

فعا!.الآتيالعالمفيالعادلينالصالحينبعضراسكيوهبأنالصلواتإحدىفي

الإنسانيأكلالآخر،العالمفيأنهحلمثم.ذهبمنطاولهَرِجلُإليهفألقيصَذلك،

زوجتهسمع!عندما.اثنتينسوىلطاولتهيكنلمبينما،قوائمثلاثلهِاطاولةعلى

للحاخاماتبالنسبةالواضحهنذلك((.فحصلالطاوأسة،قائمةاضستعيدص!!41:قال!

كماأووالسماءالأرضعلىالأفضلعلىيحصلأنواحدلإنسانيمكنلاأنه

.أمائدتينعلى"الأكل:يقولون

العالم،هذافيالألملقبولمتهيئينالصالحونيكونأنتقضيالتيالعقيدةتجد

فيبالصالحينتضرالأشرار،علىاللهيعلبقهاالتيالعقوبهَإن:يقالعندماغريباًشرحاً

البريءلهانُخضعلا،السيئةالأعمالنتائجنعرفعندماأنهيعنيهذا:الأولالمقام

لمإذاالعالمال!يأتيلاالقصاص.المذنجطمنأكثرالألميقاسيأنأو،حتميبشكل

أوإنقيل:كماالصالحينإصابةبدايةسوىهذهتكنلمأحياء.أشراوهنالكيكن

،الحقولفيماسائرَأوقائمأسنبلاًأوأكداساًوأحرقتشوكاًولإقتناوضرجت

عندماأقصاص(،الناراشتعالوقتفي6(.22،أخروجيُعؤض،افماوأوقدظفالذي

لأنه،البدايةفىِإلا(القمح)حباتالصالحينيصيبولا)الأشواك(أشرارهناكيوجد

)بعدسيتلفذكرعلىيأتِلمالنص.الطازجالقمحمعهايتلفبطريقةقيل:

أحد)الا:القولالاَيهَهذهتريدهاذاأولأ.احترقلقدتُلف(.قدأكانبل(الأشواك

أخذوا((المصريينبضربالربسيأمرعندماالصباححتىمنزلهمنسيخرجمنكم

وقائ!يالعلياالعتبةولالخواالطعستفياي!يالدمفيواغمسوهاؤوفىطاقة

،الغداةإلىهنزلهبابمنأحدكميخرجولا.الطستفيالذيالدممنالباب

منالأخياريميزأنلهوليصربالتدمير،أمراًتلقىقدالموتملاكلأن.(4122I)خروج

قالىهكذاإسرائللأوضأوقلقيل:كما.بالصالحينيبدأذلك،منوأكثرالأشرار

والمنافق،الصديقمنكِوأقرِضُغمدهمنسيفيفأجزدإليكِآتأنذاهاالرب

أولاً.الصالحيناسمذكرلقد،(.،21)حزقيال

جيليتضمنعندما:مثالالأشرار.بدليتألمونالأخيارأنالثاتجطوهنبالصدفة
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ا!ود.
ذرلهمن!كنلمإذا.الجم!هذاخطالابسببلعالَبونفالصالحونصالحن،أناساً

التكفيِرفكرةتظهرأنيحصل.آنذاكالمرتكبللشريتألمونالمدارسأطفالفإنلهم،

*:قصونسىووبصوكلَّماأموهـمريم.روايةلماذاليحساءلعندماالاستبدالي

صهباءببقرةيأتوكأنإدوائيلبنيكئَمبهاالربأمرالتيالشريعةوسمهذا

البقرة:الجواب2(.و911،)أعدادنيغعليهايرفعولمفيهاعيبلاصحيحة

نصوص.الصالحموتبهلِقومنفسهالشيءالخطايا،عنالتكفيرإلىتؤديالصهباء

ولحتيأتيألن)الممجدإ(:الواحدللقدوسموسىيقولهكذا.نفسهالاتجاهلهاأخرى

للتكفير(؟)بالنسبةمصسِرهاسيكونماذا؟هيكلولاخيمةلإسرائي!يمونلنحيث

ظلموسأمحو،عنكمرهينةوسيكون،الشعبعامةمنصالحاًساَخذ:اللهأجاب

خ!غفرتَإنأوالإَن:موسىفقالالذهبيالعجلبشأنوأما)خروج(.الجميع

خطيئةعنلَكفيراًحياتهقدء(32،32)خروج(كتبتهاكيممآبكمنظحني

الشدب.

منمعدَّةالحياةهذهفيالاَلامتكنلمعندما،معينةناحيهَمنالشرمسألةاعتبرت

حبهمنتأتىكانتالعكصبلقفءه.تُظهرتكنلمأنهاأو،كعقابلتستخدمالله

)تحوينجدا(حصسن!بذا!نعهطجمحادأووأى:الإعلان.الخيرةللأعمال

سيبضربواسطتهلأنهنعم،جيد؟شَىِءالعذاصبهل:العالمعلىهذاطبَّى(.131،

الإجابة:تكونالاَخر؟للعالمالإنسانيقودالذيالطريقهوماالآخر:بالعالمالإنسان

السلاميحملالحياةهذهفيتصايبهالتيبالاَلاميفرحمن)خروت(.الاَلامطريقإنه

للعالم.

نأالإنسانيرىهل:الإلهيالحبإظهارهواحذاباأنفكرةاستنتاجإلمِكم

ونخ!برططرلتنماألنفحصقيل:كماأعمالهليتفحص؟اللهمنيأتيالعذاب

يكتشفولمأفعالهتفحصألها!(.3،04إرميا)مراثيالرباإلىونرجع

وتثقفهتعالمحبهمنسعيدقيل:لأنهالتورا،إهمالهإلىآلاههيرجحأنلعليه،السبب

يتوصللنفإنهالتورا،لإهمالهآلاههيُعزيكانإذا3!(.49،12،)بشريعتك

منيعاقبالرب:مكتوبلأنه،عاقبهاللهأنجيدأيعلمحينفيالفرضمِة،لتبرير

إذن،(.312،)أمثال(بابنهكأببهويرتضييؤذَبهالربيحبهالذيأفإنيحئه

الفخارصانعيقوملاالمقرَح:الردبالاَلام؟ا!مالحيناعلىالحكميحبلماذا
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الإنل!اتغيدة

متينةآنية!ربهَوعليهتنكسر،حتىلمسهايكفيلأنهمصذَعة،انيهَعلىبتجاربه

يجربلا)الممجد!(،الواحدالمَفوسكذلك.تتحطمأندونطرصهايمكن

الأمووهذهبعدأوكان.الصالحالر(بيسبرقيل:هكذااصالحين.ابلالأشرار،

قويةواحدةبقرتانبيتلربممان1(.22،)تكوين..،إبراهيما!شنالَلهأن

طبعاًرقبتها؟علىالفلاحةنيرسيوضحمنهماأي.هزيلةضعيفةوالثانية،ضخمة

الصالح.يمتحناللهكذلكالمَوية

آلهةمعيتجعلواأل!المفيد:الدرسهذاإليكمللاَلامالمرتفعالإدراكضوءعلى

بَحاهىِتتصرفوالا(.0223،)خروجلكم(تصنعوالاذ!بهنوآلهةفضة،من

ويرتلونيغنونسعداء،يكونونعندها.آلهتهمتجاهالأوثانعبدةيتصرفكما

رأيهوهذاأيضاً.فاشكرواتألمتموإذافاشكروا،السعادةمنحتكمإذالاَلهتهم.

يُكتب:ألمالخير؟كماالشرومباركةالتسبيحبذكرملزمالإنسان:الحاخاميالقانون

،6الاشَراعأتثنية،قدوتكوكلنفسكوكلِّقلبكبكلإلهكالرنيأفاحبب

لوأنه!ماأي،روحككلهن؟والشريرةالخيرةبالنزوتينأي،قلبككلمن5(.

لهذهإعطاؤهيمكنآخرشرحأهلاكك.بكلأي،قوتكبكل؟روحكاسترد

تسمكره.أنحطله،تتعرضالذيالقدركانمهما:معناه،قوتكبكل:الكلمات

انقطاعدونيكررفإنه،الأولالمقامالعقوباتلعقيدةيعطيالتبموديالتعليمأنمع

سنعالج.نقيةطاهرةلأدبابأوامرهتُطاعوأن،مترفعةتكونأنيجباللهخدمةأن

منليسبوصاياك((.يعملهن"ليمجد:نصينهنانوردأنيكفيلاحقأ.الأمرهذا

أجرهم،لأخطسيدهميخدمونالذينالخدممثلتكونوالاعليها.تكافأالتيالوصايا

السماء.مخافتكمولكن،شروطدونخدماًكونوابل
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حيرالهِ

ا+النبوة

التوراةعلىمبنيةالتلمود،يحتويهاالتيوالأخلالَيةالدينيهَالعقيدةمجملإن

أبلغهااطهاوأن.البديهياتلىأمنت!صنأنإلاالنبوةلحقيقهَلايمكن-جث،العبرية

للإيمانالحقيمَيالإحسا!رهوهذابالأنبياء،الملقبينالخطباءبعضوبواسطهَبإرادته

الحاخاهي.

أعطاهاهبةتكنلمالنبوةإن:المتأخريناليهودالفلاسفةبينالمؤتمنةالنظريةتمَوا!

الروحيهَ-العقليةللقدلراتتتويجأوسم!إنهابل،الأشخاصمنلعدداعتباطاًالله

منبقدريعددالتلمود()أيفهوالتلمود،فيغائبةهذهالثظروجهةتكنلم.اسائعةا

تقودفالحماسة،النبوةهبةلتلقيمؤهلأَالإنسانفيهايعهمبحالمَيالدرجاتالتفصيل

وامتلاك،الذاتامتلاكإلىالشعائريوالنقاء،الشعائريالنقاءإلىوالنظافهَ،للنظافة

ومخافهَ،الخطيئةمخافهَإلىوالتواضع،التواضعإلىوالقداسهَ،القداسةإلىالذات

.القدسالروحإلىوهذهالسعاميةالمَداسةإلىالخعاليئة

لا:رئيسيةأخرىشروطهناكجانبها،وإلىالأخلاقيهَالخصالهذهعلىعلاوة

عاتجلثري،رجلعلىإلايسطعالشيخينانور)الممجد(الواحدالقدوسيجعل

قوي،،حكيمر!لعلىإلاالشيخينانور)الممجد!(الواحدالقدوسيسطعلا.ومتواضع

إماتضيعالنبوةموهبةفإنالأخلالَي،الكمالفيماثغرةحدشطوإذاالقامةطويلغني،

وتتركه،تغادرهالنبوةفإن،التعجرفمننوعأالنبيأظهروةإذا،نهائيأومؤلَتبشكل

الإسرائيليوناختيرلذلكالوحيعلىمؤتمنهَإسرائيلأنبما.للغضباستسلملونهائيأ

الوثنيونبشرفقد،عليهممقصوراًيكنلمالخيارهذاأنغيرله،رسلاًيكونواأن)الهود(

الوثنيينخطباءتحثاللها،عداكا!ط.الأربعةوأصدقاؤهأيوب،وأبوهبلعامأنبياء:بسبعة

تلاحظ:صالحةطرلمحهاجميعكام!!،عملهاالص!ضة،الاَية:بهذهيتعلقفيماايضاً،

:الآخرةللحياةحجهَالعالهـالشعوبيتركلم)الممجد!(الواحد(())القدوسأنالمدراش

لإسرائيل،وأنبياءوحكماء،ملوكاً،نصبكماتماهاًحرى؟ذا4L-بعيدينتركتنالقد

بلعاممنحفقد،لإسرائيلفوسىثاأوجدومثلما.الأعملباقينفسهالشيءفعلكذلك

للوثنيين.
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التلموفى

أنهماصعلىمفهومأا!برانييناالأنبياءوإلهامالوثنبَ!،الأنبياءاإلهاميكنلم

فيمناسبارتفاعإلىديصةمما،إسرائيلنبياءلأمُنحالعاليالمستوىواحد،هستوى

التيادأةبسببإنكلهوقالالليلحلمفيأبيملكاللهأفأتى:يقول.النبويهَالهولِة

الواحدالقدوسأنذلك،مني!سَنتصت3(.02،)تكوينبعل(ذاتفإئهاأخذتها

بعضهماستئذانالناسعادةهنكانزمنفيإلاوثني!!لأنبْ!اءيوحِلم!()الممحد

الوثنينِن؟وأنبياءإسرائمِلأنبياءبينالفروَمااجعض.ا

إلىالتحدثالملكيريدعندما.ستارةبينهمايفص!!قاعةفيصديقهمعملككان

أنهغير.إسرائيلأنبياءمعاطهابهاتكلمالتيالطريقةهىِوهذهالسعَاوة،يبعدصديقه

.الستارةلِبعديكنلم،الوثنيينللأنبياءيتوجهعندها

لزيارهَيذهبكان،ومحظيةزوجةللملكوكان.الستارةخلفمنيكلمهمكان

خلسة.محظيتهيزوركانبينماعلاثية،زوجته

بينما،بالتلميحإلاالوثنيينالأنبياءمعيتكلملم)الممجد!(،الواحدالقدوسكذلك

كالتي،وقداسةحبكلماتيستخدمكان.علانيةإسرائيلأنبياءمعيتحدث

لتسبيحه.الخدمالملائكةيستعملها

الأمرانتهىثم،الوثنيةالشعوببينالأنبياءمنالقليلظهورفيالسببإلىيشار

)اليهود(إسرائيلأنبياءكان.الوثنمِينوأنبياءإسرائيلأنبياءبينالفرق))انظروا:العدمإلى

رقيبأجعلتكإنيالبشرابن)ياقيل((كماالانتهاكاتمنإليهمالمستمعينيحذرون

17(.3،أحزقيالعني(وأنذرهمفمىِمنالكلمةفاسمعإسرائيللاَل

علىالقادرةالفوضىجلب،الأخرىالشعوببينظهرالذيبلعامالنبيلكن

الحبإسرائيلأنبياءأظهر،بالمقابل.الأرضسطحعلىمنومحوهمالمواطثينتدمير

علىقلبييرنالذلكإرميانبوءةفيجاءكماأيضاً،والوثنيينشعيهمعلىوالعطف

لكثرةهلكوالمَد.حارسقيررجالعلىكالنايفؤاديويئنكالمزمارموآب

علىبرثاءأشدالبشرابنياوأتَفمي)منقيل:كما(.4836،)إرميا(ثروتهم

2(.27،)حزقيالصور(

سبب.دونأإسرائيل(كاملةأهةلاستئصاليهدففظ،رجلالآخر،النيىِلكن

)الكتابالتوراةفيأدخلتقدأبالعابالمتعلقةال!وايةكانتلماذاأنظروا،

(.المقدس
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حيرالو

اضشعوبص-اغدساالروح)الممجد!(الواحدالقدوسابعدلماذايعلمناوهدا

فعل.مارأىاللهوأن،أحشائهممنولدبلعاميلأنالوتنية.

يتميزبماذا.وبجدارةوحيداًهعَدمتهمفييقف،العبرانيينأنبياءأهمموسىكان

،الزجاجألواحتسعةخلفمناللهإلىينظرونالاَخرون؟الآخرينالأنبياءعنموممى

موسىؤجاجبينماشفافغيرالاَخرينزجاجواحد،لوخاللهعنموسىيفصلبينما

منههـا.حميميةأكثربصورةاللهرسالةيفهمكانموسىإن.شفاف

جاؤواالذينالأنبياءجميعمنهاستمدالذيالنبعكانإلِاهاللهمنحهالذىِفالوحي

ألغىسينا.جبلمنالوحييتلقواولماللاحقهَ،بالأجيالعلالَةللأنبياءيكنولم،بعده

سوىيفعللمبشَّر،منوكلأيضاً.وكلاههالاَخرينالأنبياءْكلامجميعموسى

بعدجاءنبيهنليلمماشيءلاأنذلك،هنينتج.موسىنبوةهاهيةعنالتعبير

منها.شيءأيينقصأويضيفلاأوبه،الخاصةكتاباتهنقضيمكنهمومى

يأيحذفوالم،إسرائيللصالحموسىبعدبشروانبياتوسبعنبياًوأربعونثمانية

الفرساليهودتحرلِرحولالقالونباستثناءشيئاً،يضيفواولمالتورافيكتبمماشيء

أستيرهكتابفىِالموجودهامانمؤاهرةمنالناجين

هن:السبعالنبيات.كبيرةتوراتيةوشخصياتحبراًوالأربعينالثمانيةبينمن

أستير.هولدا،أبيجائيل،حنة،ديبورا،،هريم،سارة

هنالعديدنشأفقدكثيراً.الملهمينالإسرائيليينعدديتضاعفآخر،مكانوفي

)بلغمصرهنخرجواالذينالعبرانيينعددضعفعددهموبلغ،إسرائيلفيالأنبياء

(.آلافستةعددهم

هكذاالأهريكنولم.المكتوبةهيالقادهةالأجياللدىالمقبولةالوحيدةالنبوة

الصمفة.بهذهيتمتعلالمنبالنسبة

:الإلهامفيمتفاوتةدرجماتاعتمدت،لموسىإضافةالرسميينالأنبياءبينحتى

منكتاباًملأبعضهم.باعتدالإلأيفعلهالاالأنبياءعلىيسطعالذيالقدسالروح

ليمشكلكا؟تغيرهذاأنبماباَيتين،إلايتنبأأويبشرولم.كتابينوآخروننبوءاته،

"هوشع((،كانالحاخاهات،بعضرأيحسبإشعيا.للنبيالاَياتأضيفتفقدكتاباً،

،عاموسإشعيا،،هوشع:هممبشرينأنبياءأربعةهناكآخروقتوفيزهانهأنبياءأكبر

الأنبياءمنواحدكل-إشعياإلىالنخلسعفةيعطيبعضهمهوشمح،وأبرزهمميخا،

؟"أ
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التلمود

)الممجد!(الواحدالقدوسهنمباشرةإشَعياتلقاهابينما،سلفهعننبوءتهتلقى

حزقيالرآههاكل.حزقيالعلىتفوقأإشعيايظهرإسةالحاهذهفي(.2،01R،)أحبار،

إشعيابينما،الملكعلىنظراتهيلقيفظٌهـجل؟حزقياليشبههنلكن،إسرائيلرأته

الملك.يحترمحضريرجل

الأولالخرابمعقوقفت،الخاصبسمكلهاا(ضبوةأوقبولعلىالجميعيتفق

،حجايالأنبياءآ!رماتاعنده.المنفىفيالممثلينبحفرلهاأنالعلمهع.للهيكل

آخر:حاخاميصرح(+14a)سانحإسرائيلمنالقدسالروحانسحب،هلاخيزكريا،

.B،6)للعقلاءومنحساالأنبياء،منالنبوةهبةانتزعت((الهيكلتدمير))منذ 21a)وهذا

حتىموسىمنالأجيالالتورابهااجتازتالتىِالتقليدسلسلةفيالحلقاتإلىيشير

.التلموديالعصر

لضعفاءومنحتالأنبياءمنالنبوةانتزعتالهيكلتدميريوم))منإطراء:أقلآخررأىِ

منتحضركا!طأنهيسموعيعلمنايخَما.دينيلجدلتلميحوهذا((.والأطفالالعقول

لإسرائعِل.المنتظرالمحررنفسهاوتعتبرنبيبلقبتطالبشخصياتلاَخرحين

طريقليسلكواالتائهينوالنساءالرجالدعوهَعلىالعبرانيةللنبوةالعلياالرسالةتنص

الله.

ء34(.)بمِر((بالتوبةوبشرفقطالمسيحبأيامتنبأنبي))كل

يلغىوقتسيأتيوظاهرياً،غريباًالأصحعلىيبدوحكمفهميجبالمعنىهذافى

يطيععندها.الأخيرةالخمصالتوراةكتبليصلكن،القديسينسيروكاتبوالانبياءفيه

إلامعدةتكنلملأنها،النبويةللإرشماداتحاجةهناكتكونلنالوصايا،الناسجميع

المسيح.سيدشنهالذيالكماللعصروليسخاطىء،عالمالى

بما.فائدةذاتغيرالنبوةمنسيجعلسبعبهناكالسصِد،الزمنهذايألَيعندما

واحدةدفعةفسيحصلون،كاملين)أخلالمحياً(وأدبياًعقليأسيكونونالناسجميعأن

النبوية.الهباتتلقيقدرةعلى

،النبوةعليهمستفيضالعالمهذافيالأفراد!ض)الممجد!(الواحدالقدوس!يقول

نأهذهبعد))سيكونقيل:لأنهأنبياء،جميعهاإسرائيلستكونالاَخرالعالمفيأنهغير

ويحلمرؤىشبانكمويرىوبناتكمبنوكمفيتنبأبشر،كلعلىروحيأفيض

،ول(.2515،)أعداد28(2،)يوئيلأحلاهاً((شيوخكم
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لتوواا+2

كلفي.العبرانيةا(سَوراةفيلَرشَختالتلمودجذورأنسبق،ماكلهريوضَّح

النصرفيلهاضمانمحنيبحثتأكيداتها،منواحدة!ص!!وفىِيطرحها،فكرة

تصرتكلبعدوذلككتبهكذاقيل،كما:الثابتةالصيغتستعملىعملياً.المقدس

الجامعالكبيرالكتابهذابتجاربهموضعواالذينالحاخاماتيكنلم،تلمودي

.اليهوديالمفكرالفعليينالمؤلفينبمثابةأنفسهميقدمواأنأو،التعليممنهيقصدون

يشكلهوالذي،ينضبل!الذيالمنجملهذامستكشفينجميعاًانفسهماعتبروالكنهم

إلقاءإلىتهدفرسالتهمكانت)التوراة(،المقدسالكتابفيالموجودالإلهيالوحي

الرائع.الخزانهذاأعماقفيالخبأةالكنوزعدىالضوء

الكتاباتدراسةسوىيكونالملليهودالأولوالواجب،الكبرىالمزيةمنذئذ،

لفهممجربةمحاولةكلإن.بالإنتاججديرهوماكلواستخراجوتأملها،،المستوحاة

فيالتوراتشغلهاالتيالمكانةنقدرلمإذا،مستحيلةتكونلَدالحاخاهي،التعليموتقدير

علىللحصولوالممكنة،الأفضلالوسيلةتجاهها.يتخذدرنهالذىِوالموقف،حياتهم

كتابيتضمنهاالتيالتورامراجعبجمعستكون،الغرضهذافيدقيقةإيضاحات

للميشنا.((آبوت))بيركيه

هذاأحكامهمتملأالذين،المؤلفينالاَباءفصولأومقاطعهي:آبوتأبيركيه

روادأعمالأعطتلقدم/.و"2ق/002بينماالفترةفيعاشواوالذينالكتاب

الأدبأنتجتوالتيللتورا،الخلصة،المستمرةالدراسةلهذهالدفعالحقيقيينالتلمود

تقديرللقاوئيسمحماكلهناونجمعالمقاحلع،بعضمنهاأخذنالقد،الحاخامي

الرواد.لهؤلاءالنابخالعمل

بدورهنقلهاوالذي،يهوشعإلىنقلهاسيناء،قمهَعلى))التورا((موسىتلقى

يؤكدونكانواالكبير،الكنيسرجالإلىوالأنب!اءللأنبياء،نقلوهاوهؤلاءللأقدهين،

أقيموا،التلامذةمنعددأكبراجمعوا،أحكامكمفيحذرينكونواأثمياء:ثلاثةعلى

التووا.حولسياجاً

المَول:عادتهمنالكبير.الكنيسمنالناجينآخرأحدالصالحشمعونكان-

7"1

http://kotob.has.it



الخمود

)2.1(.الحسنةا!شااللأعما،اللهعبادة،التوراةأشَياء:ثلاشةعلىبنيالعالم

علىاجلسواالتورا(.معارفهن)تنهلونالعقلاءللتاءمكانأبيوتكمت!صنأن-

)4011.ألَوالهمبحماسةوانهلوأ)الأوض(أضداه!متراب

دراسةويهمل،لنفسهالتعاسةيجلبفإنهالنساء،هعالتافهةالأشواليتعاطمن-

)ا؟(.جهنمسيرثوأخيرأا(سَووا،

يستحقماحصبإنسانكلعلىواحكئمرفيمَاً،واربحْا(ضورا،أستاذمعارتبطْ-

.6(.)(

قريبك،محبأباستمرار،وباحثاً،للسلاممحباً،أهارونتلاهذهَب!تمنكن-

.1()12.التوراإلىوأرشده

وهن،الموتيستحقالتورالايدرسمنوكلينقصها،معرفضهيضاعفلامنكل-

1(.)13.سيفنىللزهدعادةالتورامنيجعل

1(.)15.التورالدراسهَوقتألنفسكحدد-

الذيالعمللأن،المفيدةالأعماللبعضإضافةالتورا،دراسةجدأ،المفيدمن-

فيئستكونآخر،علمدونللمَورادراسةكل.الخطيئةينسيالشيئانهذانيتطلبه

2(.)2.للخطيئةوتقودالفائدةعديمةالنهاية

يكونأنالتورايجهللمنيمكنولا،الخطيئةلِخافلاسالرأالفاوغالإنسان-

،غيرهتثقمِفعلىلايقدرالانفعاليالرجل،للتثقيفبحاجةليسالورعالرجلنقياً،

التورابممارسةالحكمةاكتسابيمكنهلاالعملفيالأقصىالحدإلىالمشغولالرجل

التوراكلاماستوعبومنحياتنا.معهاطالتللتورا،ممارستناادتحكمأ-

2(.)8.الاَخرفيْالعالمالحياةيكمسب

)2،خلقتهذاأجلمنلأنهأجر،لكيكونفلنالتووا،قراءةعلىواظبتإذا-

)9.

أفعالكجمعوأن،ورقةمنَلتتلقاهالالأنكالتورا،بقراءةجديراًنفسكاجعل-

17(.)2،السماءبفضلتكون

منأيضاًواعلم،الملحدينعلىالمناسبالرذأنهاواعلمالتورا،د.راسةعلىاسهر-
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حيرالو

2(.)وا.عملكعلىوحكافئكيجاؤس!صمنيستخدمكم!،أمامهتعملالذىِ

ذلك.عنبالامتناعحراًلحس!لكنككاهلاً،عملكتنجزأنواجبكمنليس-

علىليكافئكلِسمتخدمك،منمؤهنإنه،عظيمةمكافأتكفإنكثيراًاقورادرشاإذا

2(.)21.الاَخرالعالمفيسيكو!العادلالمكافأةضمان،أعرفه،عملك

.1)(0ساخرانفهماالتورا،عنحديثأيمعأجالسانرجلانيتحدثلمإذا-

ح(.3

وفييقفلمالخطأطريقوفيالمنافق!ت،مشورةفييسلكلمالذيللرجل)طوبى

(.يجلسلمالساخرينمجلس

فيماتكونالشيخينافإنالتورا،عنالكلامفيمعاًجالسانربناشتركلوبينما

وسمعالربوأصغىصاحبههعالواحدالربخائفوتكلم)حينئذقيللأنه.بينهم

والحالةةأ(3،خي)هلا(باسمهالمتفكرينالربلخائفيأمامهتذكر؟كتابوكتب

واحدكانإذانستنتجأينفمن،الرجلينلهذينبالتفكيرالتوراةتسمحلمٍإذاهذه،

))وغمنجد:النصهذامن؟يكافئه)الممجد!(الواحدالقدوسوأنبالتورا،مهتمامنهم

للذينصالح)الربسيكافئهالربفإن،بصمتمتأملاًمنعزلاً،وحيدأيبقىأنه

27(.3،إوميا)مراثي(بسكوتالربخلاصينتظرأنخيرشِتظرونه

التورا،عنكلمةبأيالنطقدونواحدةهائدةعلىوجالثلاثةجلسإذا

أكلعنهاقيلالتي،ميتةتماثيللفائدةمقدسةأشياءاستهلكواأنهملوكمافسيكونون

(.28،8)إشعياموضعيبقفلمالقذرالقيءمنامتلأتالموائد

مثلهمالتورا،ذاكَرين،واحدةهائدةعلىالطعامتناولوارجالثلاثةأنلولكن

منالتاليالنصعليهمويطبق)الله(،مكانكلفيالحاضرمعتناولوهلوكما

وطوله-أذرعثلاثسمكهض!هنإنذي)والمذبح)التوراة(المقدسالكتاب

(الربأهامالتىِالمائدةهيهذهليوقالخشب:منوجدرانهوزواياهذراعان

،-(.41،22)حزقيال

منلكنالعالمهذاوهمومالمملكةنيرعنهفيرفعالتورا،ذِركتفهعلىيحملمن-

3(.61.العالمهذاونيرالمملكةلنيريخخضعالتورانيرحملمنيتملص

بينهم،فيماالشيخيناتكونبالتورا،ومهتمين،مجتمعينرجالىعشرةيكونعندها-
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التلمود

علع!ينطبزأنهالبرهانيمكنكيفالقديس!شا(مجمعفيالله)ججلسكتب:هكذا

أشخاصر؟.خمسة

سبته(الأرصعلىويؤسصعلاليهالسماءفييشمِدالذىِ)هو:مكتوبلأنه

ومن3"(28.)1.(القضاةبين)يثَضيقيل:لأنه؟ثلاثةأجلشمن3(.9،)عاموس

الربوأصغى،صاحبهمعالواحدالربخائفوتكلم)حينئذمكتوبلأنهانَنين؟أج!

الأنهئجواحدلرجلوبالنسبةأخيراًا(.3/6ملاخي)أماهه(تذكرةكتابوكتبوسمع

24(.02،)خروجوأباركك(آتيكاسميفيهيذكرموقعكا!)فيمكعَوب

أبدعما،الشجرةأجملها:ليمَوليتولَفثماضورا،ايقرأوهوالطريقفييمشِمن-

؟(.)9.حياتهخسر)التوراة(المقدسالكتابنظروجهةهنفإنهالجميلالمنظر

فقد)التوراة(كأنهالمقدسالكتابيعتبره،القراءةمنوا!دةكلمةينصمن-

رأتهاافتيالأمورتنسىلاكيلنفسكْجدأواحتفظاحترسبى)إنماقيللأنه.حياته

)تثنية(بينكوبينبنيكعلمهابلحياتكأيامكلقلبكمنتزولولاعيناك

9(.4،الاشتراع

صعبةالدراسةكان!إذاأيضاًتحدثالنتيجهَهذْه!نالاضراضيمكنهذهوالحالة

يتابعها.لمنجدأ

هنتخرجالأشياءهذه)إن:فيمَول،النوعلهذااسشَاجمنالمقدسالكتابيحذرنا

(.حياتكايامكلفمك

قلبهمنالدروسإرادتهو:لهحضعمداًينتزعلمدامهاالإنسانجرملِثب!لاإذن

.01(.)3

منلكن،دائمةحكمةلهفتكونالحكمهَ،قبلالخطيئةمنالحؤففيهيسبقمن

أفعالهتفُقْومن،دائمةحكمةيملكفلنالخطئية،منالخوفقبلالحكمهَفيهتدخل

دائمة.حكمةيملكفلن،الأفعالحكمتهتفُقْوهن،دائمةحكمتهفتكون،العقل

بفضلكانهذالكنالتورا(،)أيالمرغوبهَالأداةهنحتلأنها،إسرائيلمحبوبة-

قيللأنه،العالمخلققيبواسطتهاالتي،المرغوبةالأداةهذهأنبهأعلم!خاصصط

2(.4،)الأمثالثريعتي(تهملوافلاصالحاًتعليماًمنحتكم)فإني

لا،حكمةلاوس!تورا،لاأخلاقلاوصط،أخلاقفلاتؤوا،لاصاهناك
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الوح!

ذكاء.فلاصة،معملاوحعِثحكمهَ.فلااطه،أمنخوصلاوحيث،اللهمنخوف

)21.طعامفلاتورا،لاويخَطتورا،فلا،طعاملاوحيث.معرفةفلاذكاءلاوحيث

الفلك،علمأماهاهة،لَوانينالنساء،طهاوةاطيورابأضاحيالمتعلقةالقواننِن-

3(.23.)للحكمةملاحقسوىهمافليسالهندسة

وهنوالتدريمم!،(سلتعليماللازمةالوسائلعلىفيحصلللتعليمالتورايتعلممن-

(.6641والممارسةوالالتزاموالتثقيفالتعليموسائلعلىفيحصلللممارسةنِتعلمها

:القولهليلعادةمنللخفر.معزقةولافقط،أنتلتكبرتاجاًالتورامنتجعللا-

علىيحصلمنأنذلكمنيستنتج.سيموتمديناًاستعمالاًالتورامنلِجعلمن

4(.71.محالةلااط!هافإنهالتوراأقوالهنشخصيةمنفعة

يهملهاومنالثراء،وسطأخيراًبهاسيقومفإنهالفقر،وسطالتوراأوامرينفذهن-

4(.10الفقرأأزهنفيئسيهملهاالغنىوسط

هاإذابالمَورا،واهتمالعالمهذاْفيالثروهَلكمسبالخصصعملكفياقتصد-

هكافأةلكتكونسوف،بحماسدرستهاإذالكنتعيبك،لنالأعذارفإنأهملتها،

(.4)12.مجزية

خطيئةإلىيؤديقدالدراسةفيخطأأيلأنالتورا،لدراسةاحتياطاتاتخذ-

4(.)16.التكبر

عنالناجمالتاجلكن،الملكيةلَاج،الكهنوتتاجالتووا،تاج:تيجانثلاثةهناك-

4(.17.)الثلإثةعلىيتغلبالطيبةالسمعة

هنهمرفاقكلأن،خلفكستأتيالتوراإنتقلولاالتورا،بيتإلىاذهب-

4(.)8.الخاصبذكائكتدعيولاملكيتها،فييضعونك

وسيتلقى،يمارسولايرتادهمنهناكالدراسهَ.بيثلارتمِادطرقأربعهَتمييزيمكن

لممالرسته،سيكافأفإنه،ويمارسيرتادهلامنهناك،إليهذاهبأنهواهَعمنالمكافأة

وعنإليهالذهابعنيمتنعالذيالأحمقأخيرأ،القديسإنه:ويمارسيرتادههنهناك

15(..)17الممارسة

المقدسالكتابةلدراسةالمطلوبةالسنإلىوصلنالَدنكونسنواتن،الخمسسنفي
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اقلمود

(ررراسةعشرةوالخاهسةالميشنا،اررراسةهناشطسن،العاشرةسنوفىِ)التوواة(،

5(.)24.التلمود

علىمنكبوأنتتأملهاشيء،!ررفيهاوستجدمراتعدةالتوراصفحاتقلِّب

5(.25.)الحياةفيمنهاأفضللَاعدةرؤيةيمكنكلاعنها،تبتعدلادرامشها،

وهوللتورا((التملك"فضلاسمتحتيعرف،للكتابأضيفالذىِالسادسالنص

الأشياء،هنالكثيريستحقذاتها،بسببهاالتورافييعملمنبموضوعنا.يتعلقماعملعِأ

صطمن:كذلك،المحبوب،الصديقأسماء:يتلقىله.هدينكلهالعالمأكثر،بل

اللطافةالتوراتُلبسه،البشريالجنسيحبومر)الله(،مكانكلفيالحاضر

هنوتمَربهالخطيئةعنبعيداًمؤمناً،مستقيماً،نقيأ،صالحاً،منصفاًوتجعله،والاحترام

قيل:كماولحوةوذكاءعلميةومعرفةسرور،بكلالنصائحبهاالعالميتلقى.الفضيلة

التوراتعطيهكما14(.8،)الأمثال(الجبروتلي.الفطنةأنا.والحولالمشووةألي

لابنبعشبيهاًيصبحالتورا،أسرارإليهتوحي،الثاقبالحكم،والسيطرةالسلطان

يغفرصبوراَ،متواضعاً،يصبح.مائهمنجزءاًأوقوتهيفقدأندونيجريبنهر،ينضب

ة(.)1.ضعيءكلفوىَوتمجدهالتورا،تشجعه،الإهانات

بسببالبشرىِالجنسبتعاسةينادييوميأ،كول(("باتسيناءجبلمنيخرج

قيل.الإلهيللخطرتعرضهعنيعلنبالتورايعمللاإنسانأيلأنبالتوراازدرائه

)خروج(اللوحينعلىمنقوشةاللهكتابةهيوالكتابةاللهصنعةهما)اللوحانأيضاً:

منإلارجلمنمالأنه)حرية(خيروتبلأمنحوت(خاروتتقرأوا:لا16(،32،

نحليئيلإلىالمتانةأمنقيلكماممجدأنهاعلمواهكذايعملواحدأياقؤرافييعمل

ميراثنحليئيل:حاضع،معناها)متانو:91(.211،أعداد(باموتإلىنحليئيلوهن

(.مرتفعةأمكنة/باموت-الله

الملح،معالخبزقطعةستأكلالتورا:لدراسةسلوكهالواجمطالطريقهوذا-

دراستكمدةطوالالعذابحياةوتسلكالأرضعلىستنام،باعتدالالماءستشرب

فيوغنياً،العالمهذافيسعيدأ،fps)2.128.غنياً(فتكونهكذافعلت)إذاالتورا.

)664(.الاَخرالعالم

والكهنوت،ميزةثلاثينتتطلبوالملكية،الملكيةومنالكهنوتمنأعلىالتورا:-

لِحبصفة،وأربعينثمانيالأهريتطلبالتوواعلىالحصولبينما،وعشرينأربعاً
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إلوحيى

الحوف،القلببصيرةالذكاء،الممعِز،اللفظاسعقل،ايدركهاالتياساضحةاأسدهـاسهَا

المقدسالكتابمعرصةالهدوء،الحكماء،خدمة،الاغتباط،التواضعا!لإجلال،الموسَر،

المحادثة،ا!نوم،ا!اشم،اجمعالتجارةممارسة،الأعمالفيالاعتدالو)الميشنا(،)1(ضوراة(

وتواضع،بخضوخالمَصاصيتحمل،بالحكمةيثقالطمِب،القلبالصبر،،الضحك

لنفسهلِطلبلأبسيات،كلامهيحيط.الخاصةبقسمتهيفرحواحد،كلمكانمعرفة

يحب)الله(،مكانكا!فيالحاضريحبهحبوباً،يكونأنفضلاً،أواستحقاقاً

الأمجافى،عنبعيداًالبقاءالتأسط،الاستقاهة،للأشياء،العادلالسيرصط،البشرية

يحكمأن،قريبهنيريعَحملأن،المسائلفيبالبتالتلذذعدم.بالمعرفةاضبجحاعدم

ويجيب،يسألدراسمَه،فيجديأيكونأن.والسلامللحقيقةيقودهأن،برضىعليه

علمهيجبمامعرفة(،الخاصةلأفكاره)العائدةالإضافيةالملاحظاتويوجهيصغيأن

ويتلو،كلامهعلىانتباههيركزأنمعلماً،حكيماًلهيتخذأن،ممارستهثمومن

6(.)ة.مؤلفيهااسمتحتالنصوص

.)7الاَخروالعالمالعالمهذافييمارسهالمنالحياةتمنحالتيالتورا،وعظيمةكبيرة

)6.

سأقابلعندهايوم،ذاتطريقيسأسلك:يقول((قسمةبن))يشوعالحاخامكان

أنافأجيبهأشط؟أينهنمعلميالييقول،بدوريسأجيبه.السلامعلييلقيرجلاً

والكتبة.للحكماءكبيرةهدينهَمنقادم

الذهبمندينارهليونسأمنحكفإنيمسكننا،فيمعناتستقرأنأردتإذا-

واللؤلؤ.الكريمةالأحجارإلىإضافة

فلنالعالمفيالكريمهَوالأحجارواللؤلؤوالفضةالذهبكلمنحتنيلوله:قلت-

إسرائيل:هلكداودبيدالمزاميرفيكتبهاهذاالتورا،بيتفيإلامكانفي!ستقر

فقط،هذالي!72(.118،)مزمور،وفضةذهبألوفمنفمكشريعةليأخير

الأحجارولا،الفضةولاالذهبلا،العالمهذاالإنسانفيهايفارقالتيالساعهفيبل

6(.)9.ترافقهالتيهيالحسنةوالأفعالوحدهاالتورا،يتبعونهاللؤاشولا،الكريمة

هي:العالمفيالخاصةأهلاكهأشياءخمسةجعل)الممجد!(الواحدالقدوس

بالتورا؟مقترنهذاأننعرفكيف.الهيكل،إسرائيل،إبراهيم،والأرضالسماءالتورا،

8،122.)الأمثالالبدء(منذُعملهماقبلطريقهأولفيحازني)الربهكتوب:لأنه
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اقد،د

!صان!الذيالمميزالمكالتبوضوحتظهرواحد،كتابفيألمجموعةالشَهاداتهده

بنيتاسذىِاالأساسالتوراتكناسما(ضلمودىِ،انععمرهناليهودىِحياةفيالتوراتحتله

هناكتكونلنبدونها.بكاملهاممونياللنظامأساساًاعتبرتب!!،الحياةهذهعليه

خلققبل،الأزلمنذموجودةالتوراتبقىأنيجباسذلكأخلاقمِة،فوضىسوى

كمابالبقاء،والأرضالسماءاستمرتفلماذاالتورا،بسببذلكيكنلمإذا.العالم

رسومأأجعلولموالليلاضهاراهععهدأأتخذلمكنتإنالربهَال)هكذاقمِل:

طرلَاتفىِستجدونالتورالأممبقيةآخرسبب(.33،52)إرميا(والأرضللسموات

كلقبلالتوراخلقلذلك.عليهعزيزهوماالأولالمقامفييضعأنهدائماًالحاضر

يملكنيالرب)كانقيل:كماالأخرىأفعالهجميعمنأعزلهبالنسبةهىِوالتيشيء،

سبقتالتوراأنالحاخاما!،بعضقولبحسب(.الأزلمنذ،أعمالهقبلالبدء،في

وأربعة))تسعمائةمختلفاً:تقديراًمَدهواوالآخرون."(.218.)تكوينعامبألفيالخلق

الواحدالقدوسداخلوو!التورا،كتبت((العالمخلققبلجيلاًوسبعين

A..)31أالممجد!( .R)N.وضعبالتورا:المتعلقالعالمتنظيمنظريةشرحكيفيةإليكم((

التورا،إسرائيلقبلتإذا:التاليالشرطالخلقعملياتفي)الممجد!(الواحدالقدوس

فيما.(shah.88)0.((الفوضىحالةإلىفأعيدكمتقبلهالموإذا،ستبقونفإنكم

التورا.جوفيإلاوأخلاقيةسلميةحياةيسلكأنيمكنهلافإنهالبشريالكائنيخص

لها(قائدلاكدباباتالبحركسمكالبشر)وتعامل:التاليالنصمنذلكيُستنتج

منالبحراسماكنفذتإذاأنهليعلمنا؟بالأسماكالإنسانيقاون"لم1،14(.)حبقوق

يبتعدواأنمانفسهللمصيرسيتعرضرنالبشرفإن،اليابسةعلىونزولهاخروجهاجراء

الفكرةتلكأنيعتبر"كقبة((لل!صاخاممشهورةحكمهَفي.2.طهـ(.3ألأالتوراكلامعن

يسمحلنأنهالضالة.ِوماحكوهة"أعلنتإسرائيلشعبعلىخاصبشكلمطبقهَ

الحاخامإلىيهوذاحاخام"بايوس"جاءعندهابالتورا.الاهتماميومذاتلإسرائيل

منعقبةياتخافألا))بايوس((:هالالتورا.دراسةطالبوحولهيتجمعالذي"عقبة"

بكلب؟الوضعهذانقارنبماذا:حكمةلكسأروي:عقبةأجاب؟الكافرةالحكوهة

لماذا:سألهممعاً،وتنتقلتتجمعأسماكمجموعةرأىالبحر.شاطىءعلىيمشي

إلرصيفإلىتعالوا-بناللإمساكالبشربعضبهايأتيالتيالشباكمن-؟تهربون

الأشدهومنتعلمهل:الأسماكأجانجته-آبائيآباؤكمأقرباء،وأناأنتممعاً،ونجلر

كأخرق.تتكلمأنتالذكاء.منقليلاًولوتظهرلاإنك؟الحيواناتجميعهنضرراً
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حىالو

المميتا!نصرافيالحاليكونفكيف،الحيويالعنصرمنبالخوفنشعركناإذا

كتب:حيثالتورالدراسةمجتمعوننحنهاعلينا،مختلفاًالأمرليسلنا،با(ضسبة

فيفتقيمأيامكوطولحياتكبهلأنبهوتتشبثأمرهوتطيعإلهكافربتحب)بأن

(.0302،الاشتراع)تثنيةلاَبائك(الربأقسمالتىِالأرض

Ber)التوراعننتخلىعندماسيحصلفماذا،الحاليوضعناهذاكانإذا 061.)B.

وضعهاالتيالحَ!راةهي)هذهللتورا.المنعشةالمَدرةعلىباستمرارالإلحاحلنايروق

الإخلاصهبهاجدلِرأالإنسانكانإذا(.44،الاثشراع)تثنية(إسرائيللبنيموسى

زعافاً.سمألهبالنسبهَفتصبحبهاجديراًيكنلموإذا،للحياةأهلاًفيصبحبمبادئها(

الاهتمامعليه،رفيقدونأحدهمسافرإذاوالاَلام.الأوجاعلجميعترلِاوَإنها

نعمةإممليلفإنهماأمك،شريعهَتنبذولاأسكتأدلمجطيابني))اسمعقيل:لأنهبالتورا

بالتورا،الاهتمامفعليهرأسهفيبألمشعرإذا8(.أ،)الأمثاللعنقك"وأطواقلرأ!مك

قيل:لأنهبالتورا،الاهتمامفعليه،تؤلمهأمعاؤهكانتإذالعثقك((.زينة"هيقيل:لأنه

عظاههكا!طإذا8(.3،)الأمثال((عظامكفيوالرىِعضلكفيالصحة))فتكون

))فإنهاقيل:لأنهبالتوراأيضاًليهتمجسمهبكاملمصاباًكانوإذابالتورا،فليهتمتؤلمه

.؟ولهعص!(.)*.2254(4،)أمثالكله"للجسدوضحةيصادفونهاللذينحياة

)من:مكتوبهومايعننيماذا.الوجوهجميععلىكاملة،الإلهيالروحمرآةالتووا

التوراتقارنلماذا(.27،18)أمثاليمجد(سيدهيرعومنثمرهامنيأكلتينةيحرس

العنبفي،الحجارةالتمرفي:نفاياتتعتبرأجزاءهناكالثماركلفي؟التينبشجرة

التودراكلامكذلكبكاملها،للأكلصالحةالتينثمرةلكنالقشَوو،الرهانفيالبذور،

حثالةهأييتركلا

بالزتحط،بالنبيذ،بالماء،اقوواكلمات-"تُشئه:المطلقوكمالهاللتودرامديحيليفيما

((.بالحليب،بالعسل

هلمواوبهلواابتاعواهلموالهمفضةلاوالذينالمياهإلىهلمواجميعاًالعطايق)أيها

1(.55،أإشعياولبناً((خمراًثمنيولافضةبغيرابتاعوا

إنهاالسماء.منتهبطكالماءإنها،العالمحياةهيالتورا،بالعالمتحيطالماءمثلإنها

جسمهتجعل،النجسهنتعطرهالقذاوة،هنالأشياءتنظفكالماء.الروحتثلجكالماء
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لَد،د

مشابهأ.مفعولاًوتعطيأنهاراً،لمَشكلقطرهَ،قطرةالسماءهنتسقطإنهانظيفأ،

حمَىوهكذاآخرلِنلإرشادينالثانياليوموفيإرشادين،إلىاجومافيالإنسانيُصغي

كذلكبالعظشى،يشعرلاداممابالماءالإنسانيتلذذلااطمعرفة.غزيرأمصدراًتصبح

الأسفل،إلىالأعلئهنالماءيهبطإليها.بانجذابهيشعرأنمبلالإنسانتعجبلاالتووا

الماءيحتفظلا،المتواضعالرجلنحووتمي!،المتعجرفهَالمتعاليةا(ضفستتركالتوراكذلك

معإلاالتوراتبقىولاالفخار،منأوعيةفيبل،والفضةالذهبمنآنمِةفيبعذوبته

الفخار.لوعاءوالمشابهالبسيط

لن،منزلةأقلشخصمنالماءتطلبعندمابالخجلتضعرلاالكبيرةالشخصية

يجيدلامنالتورا".منحرفاًأوآيةمقطعاً،))علمنيمأهورإلىالقولعنيرَدد

التوراكلامعبرالتوجهكيفيةيعرفلامنكذلك،للغرقنفسهيعرضالسباحهَ

للبحيراتالراكدالماءمثلقائليناعترضناإذا.يغرقسوفي،لذلكالإجراءاتوشِخذ

بالخمر،التوراولنمارن،البحيراتفيالماءمثلهكانهفييثبتأنالتورالكلاميمكن

طويلاًتبقىعندهانفسهاتختبرالتورا،أقوالكذلك،بحفظهوفعلهقيمتهتزدادالذي

بالنبيذ.التووالنقارنالتورا.أقوالكذلكالقلبيفرحلاالماءإنقيلإذا.الإنسانعند

ضار،التوراكلاموأن،والعقلللجسمضار.النبيذأنالادعاء.القلبتفرحمثلهإنها

الزبَأليسلكن.والرأسللجسمالراحةتجلبكالزبَالتورا:بالزيتسنقارنها

أطيبلاوالحليببالعسلالتورالنقارنبعد؟فيماوحلوالبدايةفيمرّطعمهماوالتورا

الشَمعخلاياعلىيحتويالعسلإنستقولونالتورا.كلامسوىطعمهامنألذَّولا

التورا،بالحليبلنكمَفمَغيظة؟أقوالىالتورا،أقوالبينيكونأنكذلك،الطعمالممَزز

بمزلِجلنقارنها.الطعمعديماأنهماالتوراومملامالحليبوصفأيضاًلمجن.مثلهنقية

التوراأقوالتسببلاكذلك.للجسمتوعكأيمعاًيسببالن.والحليبالعسلهن

.للإنسانضارفعلأي

أىِمكانهايحللااللهفإنوبالتالي،متجاوزةتكونلنأِنهاالتوراكمالمنينتج

آصكأنااقياوصيةهذهإنأ:التاليالنصمنيستنتج.لليهوديةمبدأإنهآخر.وحي

نايصعدمنكعقولالسماءفيهيلا.منكبعيدةولاطاقتكفوقليستاليومبها

هوهذا(.03،11،12الاثشراع)تثنيةبها،فنعملىإياهاويسمعنافيتناولهاالسماءإلى

بتوراالسماءهنإليناسيأتيهوسىاسمهآخرنبيأأنالادعاءنستطيعلاكيالتفسير:
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الوحير

هالسماءفيشيءمنهايبقلمأياسعماء،افيليحستأنهاأعلمتكمأنسبقلقدا!رى

اللَووادواسة+3

فمن،الحياةنواحيلجميعوالمرشدالقاعدةتصبحأنالتوراعلىلِجبانهبما

.النوعهذاتأثيرممارسةمنتتمكنكيل،الاشالمقامفيمعرفتهالَكونأنالطبيعي

الغرضبمثابةالدراسةهذهكاشطفقدلليهودفي،الرئيسيئالواصطدراستهاتشكل

!صابيسمضمأفإن:الربيقول.اللهخدمةمنجزءاًتشكلوهي.الرئيسيالديني

وبكلىقلوبكمبكلوعبدتموهإلهكمالربفأجبتمايومبهاآمركمأناالتي

إلحَورا.دراسةإلىعبادتهتشيرهكذا13(1،الأشَتراع)سثنيةنفوسمأ

نأواحدكلالمحتهـعلىالواجمطحولالخطبإلقاءمنالحاخاماتييأسلم

منهاكبيرعددتلخيصمنالتاليةاضصوصاوسشَمكن،الدراسةلهذهرخلص

الحق!،منزاويةفيتُحفظالتيالأشياءجملتهامنالتلمبرد.منبسهولةواستخراجها

حصيدكوتتاوحصادكفيحقلكأطرافإلىتسعكصفلاأوضكمحصكتمإذاأ

الثماربواكير22(،23،إأحبار،إلهكمالربأناتتركهوالغريبللمسكينتلقطه!لأ

التقدمة1(2390،أخروج(إلهكالرببيتإلىتحملهاأرضكبواكير)وأوائل

فيإلهكالربأمامذُكرانكجميعيحضرالسنةفيهرات)ثلاثالثلاثةللأعياد

يحضرواولاالمظالعيدوفيالأسابيععيدوفيالفطيرعيدفييختارهالذيالموضع

هيهذهالتورا.ودراسةالإحسانممارسة16(16،الاشتراع)تثنية(فارغينالربأمام

الاَخر.للعالميبقىجوهرهابينما،العالمهذافيبفرحثمارهاتجمعالتيالأشياء

ودراسة،وقريبهالإثسانبينالقائمالسلام،الإحسان،للأهلتقديمهالوابماالتكريم

الاَخرلِن.كلتساويالتيئالتورا

تطبيقهاتسبقأنيجباللهمعرفةأنواقعمنيأتي،تبقىهاعلىالدراسةتفوقإن

عندماآدرياناضطهادفترةفي،ذريعةأيتحتالدراسةهذهإيقافعدميجبلهذا

!صاللّدفيمحاضرةأقيمتالتورا.دواسةأوازدينمِةشعائرهمممارسةمناليهودهنع
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التلمود

الممارسة"طرفون((:الحاخاميقول.والممارسةاررراسةاأهميةمسألةخلالهانوسشت

بعضشاركهوهَد،للدراسةالأولويةعمَبةالحاخامأعطىبينما-الأسمىهيالعملية

ذلكنسشَتج.العمليةللماوسةتؤديلأنهاالدراسةتفوقعنوأعلنوافكرلَهالحاخاهات

وقالإدوائيلجيمهوسى)واشدعىبممارستهاوتلتزمتتعلمهالكي:النصهداهن

وتعلموهااليومهساهعكمعلىأتلوهاالتيوالأحكامالرسومإسرائيليااسمعلهم

5،1(.الاثشراعأتثنيةها(!واأنعواواحر

أخرىصياغةالأمشاذ،يعبرهكذا((.الهيكلبناءإعادةمنأهمالتورادراسة"إن

كلامعنويبتعد،الدراسةبيتهنأحدينسحبألايجب)الإرشاد(المعادلةلهذه

ذلكنلمسفَميء؟كلالدراسهَهذهتشغلكيف،الموتساعةفيولوحتىالمَورا،

أستطيعهلكلها،المَوراحفظتأننيبما:الحاخامسأل:التاليوالجوابالسؤالفي

عنالتوواكتابييتعدلاأنأيجب:الجوابكان؟اليونانيةالفلفةدراسهَالاَنا

وليلاًنهاواًفيهتأملبلفيكهنالتوواةهذهسفرالإييرحوليلأنهاواًستتأملهفمك،

)يشوع(،تفلحوحينئذطرقكتقومحينئذفإنكفيهالمكتوببكلوتعمللتحفظه

وخصصنهار،ولاليلفيهيكونلاوقتعناتجما:الملاحظةهذهوتضاف8(.ا،

اليونانية.الفلسفةلدراسهَالساعةتلك

وأحمق،وغنيفقير،التورا.بدراسةمتعلىَعذرأيقبولعدمعلىقويبرهانهذا

ممنوعأكانأنهأجابإذابالتورا؟تهتملماذاالفقير:سئل.السماويةالمحكمةأهاممنَلوا

منفقراًأشدكنتهلله:سيقالاليوهي،قوتهلتأمينالدائموقلقهلبؤسهذلكعن

نصفمنأقلاليوهيعملهمنيكمسبكانالقديمهيليلأنهـوىهمِليل؟

بيستحا!طإلىلَديمة(يونانيةنقود)لطعةأوبولنصفيعطيوكان"ديناريوس((

عنعاطلاًظلأنهحصلالاَخر.النصففيعائلتهمعويعيشىفيه،يُقبلكيالدراسهَ

الحافهَتسلق،الدراسةش!دخولمنالحاصطمنعهعندهاراتجط،أيدونالعمل

))شيمايا((وشروحاتالحياللهكلامسماعهنليتمكنعليهادرجلسللنافذةالخارجية

والثلجالشتاء،أيامهنباردطقصووسطالسبتعشيةالفعلهذاحصلو))أبمَاليونأ.

نرىكناأنناالعادة،الزميلأيها:لأبتاليونسيماياقالىالنهاربزوغعند.بغزارةيتساقط

فيغيوممنفهلظلمهَ،فهناكاليومأما،الوقتهذامثلفيالغرفةداخلجيداً

مغطىهيليلفوجداخارجاً،توجهابشرياً،جسما3فشاهدوا،النافذةباتجاهنظرالسماء؟
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حيىالو

ا(ضارقربوأجلساهْجسمهونظفاالنافذةحافةعنأفزلأهبالثلرت.أذرعثلاتْةبسماكة

إذابالتورائجتهتملالماذا:الغنيسئل(السبتحرمةانتهاكلهيحقالرجل"هذاوقالا:

صتأغنىكنتهلٍله:فسيقال،بأموالهبالاهتمامومشغولاًغنيأكانأنهأجاب

هركب"ألفمنوأسطولامدينةألفأورثهوالدهإنيقالىالذىِخرصوم((بن))أليعازر

لأخرىمدينةهنبهوينتقل،كتفهعبىالطحينمنكيساًيحمليومكلكانلكنه

يعرفونه(لا)الذينخدمهأنمرةذا!حصلالتورا.ليعلملأخرىمنطقةومن

أجابوا:التورا،لدراسةأذهبدعونيإليكمأتوسللهم:ة،ل.شاقلعملاحتجزوه

أبدأ.طلبكنلبيلنخرصومبنأليعازرالحاخامبحياةقسماً

أيامهمكرسأكانفقدأبداً،-سوهولمخدمتهفيكانواالناسهؤلاءأنرغمهكذا

إذاال!ورا؟بدراسةتهتملالماذا:الأحمقعلىنفسهالسؤالطرحٍالمَورا.لدراسهَولياليه

منجمالاًأكتركنتهلله:فيقال،بأهوائهمعذبأجميلاً،وسيماشاباَكانأنهأجاب

لهتتزينيومياً،تغريهكاشطفوطمِفارزوجةأنالعادلالصالحهذاعن-سوى؟يوسف

رشَوتهتحاول،عينيهبفقءا-لسد،وتشوي!بالعذاب،بالسجنتهددهومساءًصباحاً

بنأليعازوويدينالفقير،همِليليدينالنتيجة.يستسلمولم،المالهنكبيرةمبالغبمنحه

الأحمق.لِدينويوسف،الغنيخرصوم

فكيف،إنسانكلعندوالطاقةالوقتاستنفادتتطلبالتورادراسةكانخطإذا

نجده،السؤالهذاعلىالجواب؟اليوميالعيشىكسبلضروراتإذنالاستجابةيجب

التالي:النصحولالمفتوحالحوارفي

)ثنيةوؤيتك،وخمركبُزَككعجمعووليأوسيماًأوانهفيمطرهاأوضكمأآتيت

يرَحْألا:مكتوبأنهبماهذا؟يعلمناماذا:!محكأيبركتجمع14(11،الاشتراع

فيهالمكتوببكلوتعمللتحفظهوليلأنهاواًفيهتأملبلىفيكهنالتوواةهذهسفر

(.18،)يضوع،تفلحوحينئذطرقكتقوِّمحينئذفإنك

نأيجبأيفيك((التوراهذهسفرلمرح)الاالكلطت:هذهسماعالضروريمن

إسماعيل.الحاخامقالهماهذأالدنيويعملكتكملنفسهالوقتوفيدائماَتمَعلمه

الإنسانيحرثأنالمستحيلمنليص:يقولجوخاي"بن))شمعونالحاخامكان

أيضاًالمحددالوقتفيالبيادرإلىالمحصولوينقلويحصدالمناشطالوفَفيويزرع

الواقعبالتورا؟للاهتمامالوقتيجدفهلالتذرية،بعمليةالتبنعنالقمحبفصلويقوم
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التلمود

بنجزهالماديعملهاكان)الله(مثانكلىفيالحاضرإرادةإسرائبلأتم!عندهاأنه

الفربةبنوويكونغنمكمويرعونالإجانبأويقفقيل:كماآض.ونأشخاص

كلفيالحاضروصيةإسرائيلتنفذ.Sوعندماأ61،5)إشعياوصاكل(حزَانكم

حتىولجهاقحكأشجننشيل:كماالعملبهذاهيتقومأنعليها)الله(مكان

الذينلأعدائكأوتستعبدأعداءكواسخدميكتباسمالإَخريَن(،بعملالقيام

هننيراًويضحُشيءكلإلىوفاقةوعريوعطشبجوععليكالربيرسلهم

كثيرونأبّاي:يقول؟4(28،الاشتراعتثنية)سفريفنيك(أنإلىعنقكعلىحديد

يعملمنلكنوفعاليتها.مردودهاويدركونإسماعيلالحاخامبعَعاليميتقيدونمن

))واب((:يقولالرأيهذامنليسفهوجوخايبنشمعونالحاخاميشيركما

والثانيالأولوتشرين)أبريل(نيسانأشَهرفيأهاميتظهروالاأرجوكم(خلامذته:

السنة.أيامطيلةبحياتكمالاهتمامعلىمرغماًفيهاأكنلمبطريقهَ

حلوهناكالعيشبكسبالادعاءتزيللنالدراسةأنالحاخاميعتبر،عامةبصورة

قيل:هكذاالمتطرفتنِن:النظريتنِتجنبوهو،اتباعهويجبمثالياًاعتبارهيمكنوسط

منتجعلالقديمةأيهذه.القديمةعنالأخيرةالأجيالتختلفكيفوانظرواتعالوا

بينيزدهرشَيءكل،صدفةسوىيك!تلمعلمهاوأن،الأساسيالشاغلشغلهاالتورا

عرضيأإلاتهتمولمفقط،لعملهاانصرفتالأخيرةالأجيالفإنوبالعكس.أيديهم

بنظريةييشركانالثانيالقرنمنحاخاماًأنغمِرأيديها.بنِنِردهرشىِءولابالتورا،

التيالتورا،سوىابنيْأعئمولا،دنيويعملأيجانباً))أودعفيقولى:،أخرى

إليهيؤديآخرضيء.الاَتيللعالميبقىالرئيصبينهما،العالمهذافيثمارهاتُستهلَك

العمل،علىقادرغيريصبح،يتألم،يهرمما،إنسانيمرضعندها.الدنيويالانشعغال

وعندهاشبابهفيسوءكلمنالإنسانتحفظفإنهاللتووابالنسبةأفاجوعاً.يموت

بالأمل.مملوءاًمصيراًلهوتضمن،يهرم

التورا.معارفليكسبواحياتهموأهملوا،الحاخامهذاطريقاتبعواالذينكثيرون

الواجطهذاالتلاميذ.باستضافةالكرماءبمظهرالظهورعلىالمؤمنينحثجاءهنامن

وجميعآدمعبدهالرب%بارك:المثالإليكمتوهـاتية.تصوراتعدةمناستنتاجاًجاء

عبدبليشربولايأكللاالعريقكانإذاهناالتعليليمكنألا((.اللهلعرشبيتهأهل

منتلميذأيقبلمنمباوكاًسيكونفكم،البركةفاستحقويسقيلِكنسهنآدم
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حيرالو

عط(.3)؟63يملكهمماْبالاستفادةاء3شيسمحوالمشَربالماَكللهويقدمالعقلاء،تلاهذته

بمنأىجعلهمماالتورا،لعَلميذابنتهغيزيالحاخمامزوجبأن،الغنيمنمقدراًمعتبرأكاؤ

المعرفة.(ممعسببالانصرافلهيسمحماديهمأيعن

منينصرفعندها.الجماعةأعمالإدارةفىِحتىاصتثقمِفا!اجمبتفعيليجب

يعرضالجماعهَبحاجاتيهتمومن.دراستهعنتبعدهفإنهاالتسل!ةإلىالمَورايدرس

علىيومياًأالممجد!(الواحدالقدوسيبكيقيل:وقد.تعلمهقدكانمالنسياننفسه

ومنذلك،عنيمتنعلكنهبالتورا(سلاهعَمامالإمكانلديههن،الناسمنكعا!ثلاث

يحكمرئسِيىعلىأخيرأيخاصمها،لكنهالدراسةلتلكالمطلوبةالذهنيةالقدوةيملك

قوية.بسلطةالجماعة

بدأهاالتيللدراساتهدفاًتكونأنيجبالتوراأنإلى،كتابهفيآبوتيشير

واضحةالأسبابأليعشما(لذاتها(أالمتابعةتتطلبالدراسةأنيؤكد.نفسهبهاليعلي

الرأفة،سن!لسافهاوفيبلحكصةظها،دضح؟الكلماتهذهتعنيهاذا:ومترفعة

مضاد؟وآخرصلاحقانونهناكفهل،26(،31)أمثال

أخرىعقليهَفيوالمدروين،ورحمةصلاحقانونهولهابالنسبةالمدروسالقانون

لموإذا.الحياةإطالةأداةتمنحهفإثهاللتورا،التوراأحدهمدرسإذا.صلاحبقانونليس

علىالمبنيالتعليمأيضأذلكأوضح.قاتلسمإلئضدهستنقلبفإنهالذاتها،يدرسها

وطولىحياتكبهلأنبهوتتشبثأهرهوتطيعإلهكالربتحبأبأنالنصهذا

)التوراة(المقدسالكتابدراسةأريد:يقولأحدلا02(.03،الاشتراعأتثنية،أيامك

صط،أدرس.الأكاديميةفيأستاذاًلأصبحأتعلمأنأرلِدحكيمأ،ينادونيلكي!

.الإرادةبمحضالنهالِةفيالشرفوسيأتي

يعكفالإنسعانالَركواعامبشكلالمقبولالمبدأفإن،بالكمالينصحكانأنهبما

سيتوصلفإنه،أخرىبنوايابدأإذالأنهأجلها،منيكنلملوحتىالتوراداوسةعلى

الحاخاهاصَطأحدالفكرةهذهعنعبرلقدآخر.شيءلأيوليسلنفسهادراستهاإلى

فييستقرالسلامجعكإلهنا،السيدأيها،مُكزَمٌ:العباراتبهذهيومياًيصليكانالذي

لهايخلصواأنالتورا،يدرسونالذينبينوهنالأرضوعلى.فوقهناالسماويالمقام

لفعلشِوصلواأنلذاتهاللتوراأنفسهملِكرسونلاالذينواجعلتفضلأجلهامنأولاً

ولذاتها.ذلك

102
http://kotob.has.it



التلموفى

التورامعرفهَلك!سبحياته!يمضيمنقبلمنالمكمَعسبالاختحقاقكانمهما

بقارورةالأستاذ؟يشبهبماذاب!ضير.أكبربالتعليمالمعرفةنسرصحمةفستكونكبيرأ،

وعندماالعطر،يفوحسدادتهانرِفععندماالعطرمنهيفوحمرهمعلىتحويصغيرة

صحراء.فيبشهيدأشبهفهويعلَمهاولاالتورايتعلمإنسانأي.رائحتهتختفينغلقها

:تقولالتيالاَيةتلميذاً..خلقلوكمااللهيعتبرهابن،أوقريبجارإلىالتورايعلممن

وإذاالطريقفىمث!يتوإذابيتكفيجلستإذابهاوكلمهمبنيكعلىأوكروها

معلمههطفاللاالمساوينالتلاميذعلىمطبقة7(6،الاشتراع)تثنيهَقمت،وإذاكلت

47(.،34الاشتراعتثنية)سيفري

بسببصامصمامكانإلى))واب((وصلالأمشاذ:دورتوضحروايةإليكم

هذهلفظوعندما،الصلاةشِلوالرهبانمِهَمرتلسمع،هناكسائداًكانالذيالجفاف

المطر")اليسقط:قالوعندمااسيح،اهبتالحالوفيتهب،أنالريحأمر:الكلمات

:أجابالامشثنائي؟إستحقاقكهوما:المرتلمن))راب((طلب.الحالفيالمطرانهمر

يتمكنلمإذاالأغثياء،الأطفالأعلممثلماالفمَراءالأطفالأعلم،ابتدائيأستاذأنا

أحدأرىعندها،للسمكحوضلديمنها.أعفيهفإننيالأجور،د!منأح!هم

وبهذه،الحوضمنالسمكبعضببيع،يكسبأجعله،دراستهفيمهملاالتلاميذ

.بانتظامالدواسةعلىيثابرالطريقة

العملبهذاشرعواالذينفعلى،والتعلمللدراسةبهاالمعتمصفالعلياالقيمةورغم

الناسكسائركادحينسوىليسوااللهبنظرفهموإكبارأ.أجراًيأخذوالاأنالكبير،

اليدوية.بالأعماليقومونالذين

،جاريوكذلكاللهمنمخلوقأنا))لِابنىِ"مدرسةفيللحاخاماتجميلحكم

أستطيعٍلا.عملهإلىوهوعمليإلىباكراًأذهب،الحقولفيويعملالمدينةفىِأغمل

أيضاهو،صغيرةبأعمالأقومإننيتقولونقد،عملهفيهوكماعمليفيالإبداع

وأصغيراًنعملههاكانإنالمهممنليسأنهتعلمثالقدهثلي،صغيرةبأعماليقوم

السماء.ثحوقلبهيوجهأنترطكبيراً

غايةتشكللاالتورادراسةأنواقععلىالإصرارهذاهوشىِء،كلفوقيهمما

سلوكعلىإنسانكليساعدماتقدمالطريقةبهذهاكتسبتالتيالمعرفةذاتها.بحد

ولايجهلهإنسانوأي،يدرسهعندماالإنسانطريقينيرالتورا))كلاممستقيمةحياة
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حيرالو

".الحياةفييمَعثربهيهتم

ثمنجه،وتعثربحجراصطدمالسمِرأرادعندها،الظلمةفييقفأحدهمكان

لأنههذا؟ممللهحص!!لماذا.بالأرضوجههواصطدمفيها،فسقطحفرةصادف

تصادفهالتورا.بتعاليميتسلحا3الذيالجاهلحالةهيهذهفافوسأ.يحمليكنلم

كماالخطشِة،بارتكابشرعالتورا.يعرفلالأنههذا.ويموتيسقطالانتهاكات

4)الأهثال؟،يتعثرونشيءبأييعلمونفلاكالديجووالمنافقينأوطريققيل:

فييقفإنسانالنور.فيدائماًهمالتورا،يدمنونالذينهؤلاءومقابل(.،91

قيل.هكذابه،يصطدمولاالحجرررىفانوساً،يملكلكنهالظلمة

المحتوبةالتووا+4

كتاباً،22يشوعيمَول)بينماكتاباًوعشرينأربعةكتابياًالمحفوظالوحيشِضمن

عندها:أمثالالنصوصفىِالتعدادهذاذكر(التلموديالترقيمحمسبوهرتبةمجموعة

كذلكقيمتها،تفقدفالزينة،واحدةثسيتماإذازشِة،وعشرينأربعاًخطبةتمتلك

التوراهَ،مجموعهاتشكلكتاباًالتيوعشرينبأربعةالقبولعلىمرغمالعقلاء،تلميذ

عادةالحاخاماتلأحدكانشيئاً.يساوييعدلمالكلفإنمنهاواحدنقصهاإذا

الأولىالخمسة)الكتبالبنتاتوككتبلعددطبقاًمرة،وعشرينأربعاًدروسهتلاوة

.ولكا!+(أء،8معلمهإلىيدخلأنقبل،والكتبةوالأنبياء،(للتوراة

البنتاتولث:العبرانيةالتوراةفيالموجودةالثلاثةقالفصرعلىالأخيرالتنويههذايطلق

والثالثةالثانيةالفصولإلىالإسنادات.الكتبةالأنبياء،التورا(،اسمتحتغالباً)المذكور

التقليد(.1)كابَّالا(عنوانأحياناًيجمعها

شرحأنإلىاستناداًابتسميةهذهجاءت:كتبخمسة)التووا(البنتاتوكيتضمن

نورليكناللهأقالالتكوينسفرفيمراتخمس"نور"الكلمةظهوروهوالعددهذا

النوواللهأوسمى(والظلامالنووبيناللهوفصلحسن،أنهالنور)ورأىنور(،فكَان

الواحدالقدوسعملعندماالتكوينأنهالنورفليكناللهيقول)تكوين(.نهاراً(
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التلموفى

انتشلصَحيث،الخروجعلىينطبقهذاالنور.و!!انا(ممون.خلقعلى)الممجد!(

التشريكلإلىيشيرهذاحسن".أنهالنو!الله))وأىالنور:إلىالظلماتمنإسرائيل

القواننِ.منكبيربعددالمملوء

ب!تيفرِّقاللهفيهنرىالأعداد،سفرسمةهذه،الظلماتعناضورااللهفص!لقد

علىاللهوأطلقالميعاد.أرضإفىللدحولأعدهموالذينمصر،منالخارجينأو(سك

القوان!تمنكبيرةبأعدادالمليءالاشتراعتثنيةسفرمعيتطابقوهذاالنهار،اسمالنور

الخمسة.اليدلأصابعتستجيبالخمسةالكتبإنآخرمكانفيويقال

للوحي،الأساسيالمصدرتعتبرالخمسةموسىكتبفإنسابقاً،إليهأشرناوكما

موسىأسفا)أيالتورافإنالتقليد،بموجب.بعدهأتواالذلِنالأنبياءمنهاستق!لهصط

فيتجمعهثمومن.هنفصلةئفلضشكلعلىالبدايةفىِأعطيتلدكانت(.الخمسة

النص.فيإنجاؤأوإخلالدونموحدابكتا

،الملوك،صموئيل،القضاه،يشوعفهي:التقليديصثفهاالتيبالأسفاريتعلقفيما

هوشععشر)1(الاثنىِبينمنعغار()أنبياءنبياًعشروالأثنيإشعيا،حزقيالإرميا،

بلسانالربكلامإبداية:مكتوبهوكماالزهنصطمنالآخرينسبقالذي

تزنيالأرضفإنزنىوأولأدزنىامرأةلكفاتخذانطلقلهوشعالربقال.هوشع

الاَ!رين.الأنبياءبينزمنياًالأولمممانأنهيعنيوهذا(،2)1،هوشع(الربعنؤنى

سبقوهأنبياءهناكيكنألم؟هوشعنبوءةمنحقاًجاءهل،الربكلامبدايخةلكن

أولهوشعكانأنيعني"وهوجوخاثانالحاخاميقولههاهذا؟وبنوهموسىومنهم

صىِهيخا.،عاموسإشعيا،،هوشعوهم:الحقبةتدكفيبشرواالذينالأربعةالأنبياء

كتبتالذىِالزمننفسفيكتبتنبوءتهأنبمادكنإرميا.قبلهوشعيأتيالحالهذه

الاثنيمجموعةإلىأضيفواالاَخرينالأنبياءفإنوهلاخي،وزكريا،))-جاىِ((نبوءةفيه

اتساعهممبحطوقد.الأولالمقامفيووضعناهكتاباً،لنفسهكونأنهلوكمالنعتبرهعشر

كتابهيسبهتأنفيجبوحزشيالإرهيالبلبالنبوءةبشرالذيإشعياأمااسه.إهماالضعيف

،وحزقيالإرمياكتابايعالجهالذي،الهيكلبتهديمالملوككتابانتهىذلكمع؟كتبهم

الأنبياءقيمةدونقيمةعلىوليسالأسفارإنجازعلىدلالهَالصغاربالانب!اءالمجموعهَدعتِ)1(

بنيشوعسفرفيأسماؤهموردتوقدجداًقديمالنحوهذاعلىجمعهمإنالكبار.الأربعين

سيرا!.
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حىالو

تدميرإلىتدميرأجاهعين،بكاملهإشعياكظبهوضوعهياليَهأساويةبرسالةلينتهب

.مواساةإلىومواساة

راعوت،:يليوماالكتبة،الثالثالقرنفيلمجموعةالمكملهَالكتبظهورنظامإن

)1(والحولياتعزرا،أستير،،دانيالا.لإنسماد،نشيد،الجامعة،الأمثال،أيوبمزامير،

فيعزراكتابإلىأضيفقدكاننحميا.كتابتحويلاالقائمةهذهأنيلاحظ

فياسمهوجودشرفعنهمنعأجلهمنالذيالسببهووهذا.وحيدةهجموعة

يمَل:ألمالشخصيبتراثهحلمنحيميالأنذلككان:المقدسبالكتابالختصالقانون

91(.5،)نحميا،الشعبهؤلاءإلىصنعتهماجميعٍعلىبالحيراللهمأفاذكرني

الصادأوأط:فيقول(سبقوهأمنأسلافهبحقمزدرلِاكلاهاًأطلقأنهآخرسبب

الحبزهننمنهميأخذونوكانواالشعبعلىفنفلواقبليكانواالذينالأولون

كانواأيضاغلمانهمبل-الففعةهنهثقالأأوبعينعلىمايزيدوالفضةوالحمر

15(.5،)نحميالله،خاث!يةًذلكهثلافعلفلمأناأهاالشععب.يظلمون

كتابه،موسىكتب:المقدسةالكتبإليهمتنسبالذينالمؤلفينأسماءإليكم

سفرمنالأخيرةالثمانيوالاَياتكتابهكتبيشوع،وأيوبببلعام،المتعلقةالرواية

كتبوداودراعوت،وسفر،التقاةكتبصموئيل(.موسى)موتالاثشراعتثنمِة

)المزمورصادقملك(،913)المزمورآدموهم:القدهاءمنعشرةهعبالتعاونالمزامير

62(،،93)مزهوريدولَون88x()مزمورهامان،موسى(،98)المزمولرإبراهيم(،011

83)مزمورعساف 73c،)فيإرمياألف94(،42،هنأهزهورالثلاثة"))كوريوأبناء

ونشيد،الحكمةإشعيا،كتب،وشركاؤهحزقيالكتبوالموائىِ،الملوك،كتاب

،دانيالعشر،الاثني،حزقيالالصغيرالكنيسرجالكتب،الجامعةوسفرالإنشاد،

.الحولياتثحمياأنهىمنهبنتهولمالأنسابحولياتعزرا،كتباستير

ماالمراتأحدفييروي،المقدسالكتابقانونيخصفيماأكيدغيرالتقليد

تحتويلأنها،الجامعةسفرالأناشيد،نشيد،الأمثالأسفاررفضت،البدايةفي:يلي

الذينالكبير،الكنيسجاءأنإلىهكذامبعدةبقيت،التوراةتخصلاأمثالعلى

أبعدعلىالقانونهذاوضعفمَدالنظريةهذهحسب.روحيهعنىفيشرحوها

المرائي،،راعوتالإنشاد،نضيد،أيوب،الأمثالالمزامير،:لِليكماوهومختلفالعبريالترتيب)1(

.حوليات/نحومعزرا،،دانيالأستير،،الجامعة
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التلمود

قرونخمستفترةخلالأنهالواضبحومن.الميلادياضالثاالقر!خلالتمَدير

جدل.موضعالممَدسة،المجموعةضمنالكتببحضمنزلةظلتفقد،اخرى

القرننهابةفيموجودهَكانتالتيالكتبببعفرالمتعلقالشكالتافياضصايظهر

الميلادىِ:الأول

الأناشيدنشيديدنسيهوذا:الحاخاميقول"،الأيديتدنمهـتالمقدسةالكتب))جميع

يلوثلاالجامعةسفر:يوشعالحاخاملالالجامعهَ.لسفربالنسبةشكهناك،الأيدي

سفر))يعد:شمعونالحاخامقالفيه.مشكوكفالأهرالأناشيدنشيدأها،الأيدي

((:هيليللمدرسةالصارمةالمواقفمنوواحداً))شاهاي"مدرسةقراراتأهممنالجامعة

الذينمنهديمأوسبعنِانَنينمنالأكثرتقلمِدأأمتلكعزاي:بنسيمونالحاخاميقول

الجامعةوسفرالأناشيدنشيدإن.الدينيالمجمعرأسعلىعازاريابنأليعازروضعهم

إسرائيلفيواحدأييدعملم؟الخوفما:عقبةالحاخاميمَولْ.الأيدييدنسان

الكتابهذاأعطيَأنمنذجديراًيكنلم!طهالعالملأنالأناشيدنشيداستبعاد

هناكوجدإذا.بكاملهأيضاًمقدسالأناشيدنشيدلكنهقدسة،التوراة.لإسرائيل

كا!(..3.4)5الجاهعةسفربخصوصفيكون،الشكيعض

لدىمؤكدةليعستالأناشيد،لنشيدالصحيحةحول.القانونيهَععَبةالحاخامرأي

التلمود.فحص

!أن،الأيدييدنصلاالجامعةسفرأنمئيرالحاخاميعتبر:التاليعلىمثلاًفيهيعثر

هناكالجاهعةلسفربالنسبةيوشمع:الحاخاميقولجدل.موضوعيشكلالأناشنيدنسميد

إذامابتحديديتعلقالأمر.الأيدييدنسلافهوالأناثميد،نشيديخصفمِماشك

بنشيديتعلقفيماأدق،وبصورةهدنس.تركمِبذاتأوإلهيّامستوحاةهذهكا!

اللهب!تللعلاقاترموزاًأو،البشريالغزلمننوعاًكانإذافيمايتساءلالأناشيد،

الأناشيد))نشيدبأنالقولإلىوأدتمهيمنةالأخيرهَالنظروجهةظلت.وإسرائيل

يعبرلأنهلايدنسها،الجامعةسفربه((نطقمنهوالقدسالروحوأن،الأيدييدثس

.سليمانحكمةعن

يسعونالحكماءكان.الظاهريةتناقضاتهمن،الجامعةبسفرالمتعلقهَالصعوبةتأتي

منبكلماتوينتهييبدأنهلأبه؟احمَفظوالماذا.تأكيداتهلتنالحضالجامعةسفرلاستبعاد

تحتيعانونهالذيتعبهمجميعمنللبعثرفائدةأيأهكذا:بالقول!بدأالتورا.

"2ثم
http://kotob.has.it



ح!الو

لاالإنسانأن"جاناي"الحاخاممدرسهَحسبمعناههذا1(.3.)جامعة(الشمس

مَبلموجودهوما.منفعهَيستخدملكنهالضمس،تحتهوممامنفعةأيعلىيحصل

لِلي:مافيها!اءافتيالخاتمة،الكتابنهايةيخصفحماالتورا.أسميتهاالس!مص،

كله،الإنسانهوهذافإن،وصاياهواحفظانلهاتقكلَّه.الكلامختامأفلنسمع

لأجلفقط،.لهذاخلقكلهالعالمإن؟الأخيرةالكلماتتعنيماذا12(.13.)جامعة

التورا.

أيضأيبيحونكانوا.الوقتلبعضمؤكدةغيرالمقدسةالكتبنسخقانونيةظلت

ندرسألم:يقولونإذن؟عليهحافظوالماذامتنالمحضة.لأكيداتهلأنالأهثال،كتاباستبعاد

هذاييدوكيف،دقيقببح!ثهنالنقم؟استبعادهعدمأسبابواكتشفناالجامعةسفر

بح!سبالجاهلتجادلالا:الرابعهَالاَيةؤالعشرينالسادس!النصفيجاءمتناقضأ؟الكتاب

لئلاسفههبحسبالجاهل)أصط:يقولالتاليةالاَيةوفي(نظيرهأشطتكونلئلاسفهه

إلىتستندالاَلِاتهذههنواحدة:تناقضيوجدلاحسنثفسه(،عينيفيحكيماًيكون

الدقيق:النهائىِالقرارإليكممدنسهَ.مواضيعتعالجوالاخرىالتورا،أقوال

الأناشيد،نضيد،الأمثالكتابكتب:ثلاثةوألفسليمانعلىالقدسالروح))حل

غعِرملحقاًالكتابذلكيكنألم:أخرىشكوكأأسمَيركتابأثارالجاجمعة((.سفر

الروحمنبوحيكتبإذافيمانعرفلاإننانهائياً،؟المقدسللكتابأضيفمض!ون

سنجدتارلِخية،كرواية"أيوب((كعَابلِعتبروالمالحاخاهاتبعضأننلاحظ.القدس

.برهز.أشبهالكمَابهذابتاتأ،موجودغيرأيوبكتاب.التاليالتصريحفيهذا

في:قاعدتانالاعتراضا!لتلككانت.حزقيالقانونيةحولأيضاًنقاشجرى

اختلافاتتُظهر،الهيكلشعائرخاصة،الكتابهذامقاطعهنالعديد،الأولالمقام

إعادةإلىالتوصلأمكنلكنه)التورا(،الخمسةالعهدأسفارمعالمظهرصظمن

بينعاش!الحاخام)هذاحزقيابنخنانيا((الحاخامعنطيبةبذكرى"احتفظ.التناسق

كمناقضحزقيالكتابستُبعدلالولاهلأنه(،ميلاديةالخمسنِوالسنةالأولىالسنة

وبدأليلاً(،العملمناليتمكنللزلمجطمقياسثلاثمائةإليهأحضرواجرى؟هاذاللتورا.

والتورا.حزقيالبينالتوفيقمنتمكنأنإلىسقيفتهفيالكتابهذادراسة

كان،معلمه!طفي))حزقيال((كتابطفللِقرأقدره:ذكوردآخراعتراض

منخرجتالنارأنبيداللاهع(.الثحاسلاؤورد،)الكهرهان،"الخسمل)1(((.يدرس
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ا!ود

بنخنانيا(ممنأممتاب،استبعاداًافيالرغبةكانتالسببلهذاحياً.وحرقتهالخسمل

إلىقولههنيهدفعقلاء؟((.أنمَمفهلعاسلأا!فداهذاكان))إذالهمْسالحزقيال

سبرأرادواالذينأمثالهعلىأولئكيكونماونادواتلميذاًاستثنائيأ،كانالطفلأن

بنِهناالعَفريقيجبأنهطبعاً،،الضروريمن))خسمل"كمسألهَالغامضةالمسحاكل

حزقيالاسكتابوالمَزهديةالمستعارةالفقراتهذهدراسةتهدفألااقخوفات:بعض

الديني؟الإيمانزعزعةإلى

فيإدخالهاتوجبالتيالكتبحولاتفاقحصلعندهاالمطافنهايةفي

لَال.والضمللجمعمحاوأءأيإبعادبهدفصارمةتحذيريةصيغوضعت،الشريعة

كعبلتأليفنهايةلافإنهبهذهتتعظأنبنيياأبقي)الممجد!(:الوحيدالقدوس

وعشرينأربعةلكمكتبت(.12،12)الجامعةالجسد(تحباتحيروادولركضيرة

الأربعةفيموجودةغيرآيةيقرأمنشيء.أيإليهاتضيفواأنجيداًاحذرواكتاباً،

الكمَبهناحذروا.أخرىكتبفييقرأكانأنهلوكمايعملكتابأ،والعمشرين

يكونلنذلكيفعلمنلأن،المقدسللكتابإضافتهافيالبعضيجهدالتيالعديدة

الاَخر.العالمفينصيبله

لنالسماء،منتأتلمالتوراإنيقولمنمتلقاة،عمَيدةللتوراالإلهياسحياكالىْ

تعتبر)التورا(الخمسةالأسفارمنكلمةكلإنالاَخر.العالمفىِحصطلهتكون

أفىخلإياهمغنمةيصيرونإنهمقلتمالذينأوأطفالكمشفهيأ.اللههنموحاة

الذيالإنسانبهايقصد3(.لم4(،)أعدادسيعرفونها،و!وذلتموطاقيالأوض

الأصلبهذايعترفأحدهمأنلوحتىسماوىِ.أصلذاتليمستالتوواأنيدمحي

فهذا،موسىبواسطةالقدوسبهاينطقلمالتيواحدةكلمةباسعَثناءللتوراالسماوي

تصرفيبحريةتحتفظكانتالضجمةلكنالسمخصىِ.مزاجهح!طإلايتكلملا

إضافةأو.النصوصفياكتشافهاواحدكلبمقدورالتيالسذاجةمنتقدَّمفلا،واسعة

يقولكافماوحكصتيأليعستأالحرفيالمعنىمعكليةمتناقضةلتبدوإليهانظروجهات

آلافتسببهطرقةضربة(.2322،أإومياالصخر،تح!اقيوكالمطروواوب

المَأويلات.منيحصىلاعدداًتتحملالتوراةمنواحدةآيةفإنكذلكاسثرارات،ا

الناريةالميعةذوإتالملائكةمنهجموعهَعلىتمق)خسمل،كلمةأنالتلمودفيجاء)1(

1،27(.)حزقيال
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الو!

الشفهلِةالتووا-5

منقولهَأساسىِ،كشيءتقليديةتوراالحاخاماتقبلفقد،المكتوبةالتوراجانجطإلى

يأ.المكتوبالنصقدمنفسالتورالهذهبأنهؤلاءيدَّعيجيل.إلىجيلمنشفهياً

فيتذكرلموصيةوأربعوناثنتانسيناء.فيالوحيإلىمبدئيأأوتفصيلياًأرجعتأنها

فيموسىإلىأعطيتوصايابمثابةأنهاعلىالتلمودوصفهابل،الخمسةالتوراأسفار

استخراجهويمكنالتوراةالمقدسالكتابفيوجداضحفهيةاالتورامنالفائضسينا،

التفمسِرية.أوالتأويليةالقواعدبعضباستخدام

فإنوبالطبع.الصدوقيينمنقويةهعارضةالشفهيةالتوراحولالنظريةهذهأثارت

ماذا:التاليالتصريحجاءهنامنوقيمتها،لأهميتهااستثنائياًوزنأأعطواالحاخامات

حتىهناكوأقمالجبلإلىإلئيَاصعدلموسىالربأوقإلى:يقولالذيالنصيعني

12)خروج،لتعليمهمكتبتهاالتيوالشريعةالحجاوةلوحيأعطيك 24c.)الألواح

الأنبياءكتبهاالتي))الميشَنا((إنها)الوصايا(،الخمسةالأسفار،الشريعةهىِالحجرية

أعطيهذاكلأنالنصيظهرالجمارا"))إنهاتعفموهاوكي،المقدسةالكتبوكتبة

عح!(.5،)فىسيناءجبلعلىلموسى

لإسرائيل،التوراليعطيسيناء،جبلعلى)الممجد!(الواحدالقدوسظهرعندما

التالي:الترتيحبفىِهوسىإلىسلمفا

القدوس))عقد:التصريححدإلىالحاخاهاتوذهبالهاغَّادا.الميشنا،،التوراة

الرب)قال:لموسىقعِللأنه،الشفهيةالتورابسببإسرائيلهعحلفأ)الممجد!(الواحد

)خروج(إسرائيلومعمعكعهداًعقدتبحسبهلأنىِالكلامهذالكأكتبلمو3سى7

هكذا:باليهوديةوالمتعلقةالأجانجماهعالمحادثاتفيمذكوراًالمزدوجالوحيهذانجد

أعطيتالتيالتورامجموعما))غامالييل((:الحاخاممنكونيسالرومانيالحاكمطلب

الالَتراعتثنية)سعفر.شفهيةوالثانيةمكتوبةواحا-ة،اثنتان:الحاخامأجاب؟لإسرائيل

بشكلفمِهايريالمتهوِّر.الوثنيوالضابطهيليلالحاخامبيننفسهاالقصة145(

شامايالحاخامإلىوثنيجاء.المكتوبالنصلَفسيرمنهالغايةهدفأللتقليدأنعرضي
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ا!ود

فحماأصدقك:عليهرد.وشفهيةمكتوبةاثنحَان:أحابالتورا؟هنلدجكمكم:وسأله

كمنتسبوتمَبلنيتتفضلهلشَفهية:احدةبوجودألبللالكنيالم!ضوبة،بالسَورايتعلق

عندئدباحتقار.وطرده،الرجلعرضشاماىِوفضتورا؟أولتعفَمنيأنشرط،لليهودية

الألفبائيةهيليلعلمهالأولالمِومفيفعَبله.،نفسهبالطلبوتقدمهيلي!إلىحضر

الوثني:لهقال.النهايةمنبدأالتاليالحِوموفي،الطبيعيتسلسلهاحمسب)الهجائية(

علىلأدرّبكليالخضوعواجبكهنألسِى:هيليلأجاب"بالعكسعلمتني"البارحة

كا!"ع(.3.ا)ءالتورابتفسيرالأمريتعلقعندمانفسهوارتباطك؟الهجائيةالأحرف

أعطى:المقترحالجوابإليكم؟ضروريينالتوراهنالشكلانهذانكانلماذا

التوراأعطاهم.وشفهيةمكتوبةالتورامناثنتينإسرائيل)الممجد!(الواحدالمَدوس

يتمكنبمبادئلتزويدهم،وصيةعشرةوثلاثستمائةتتضمنالتيالمكتوبة

الشفهحِةالتوراوأعطاهم.الاستحقاقاتعلىالحصولمنبواسطتهاالإسرائيليون

منالإسماعيليونيتمكنلاكيالسحفهية،التوراتكعَبلم.الأخرىالأعمعنليميزهم

إسرائيل.شعببأنهموالادعاءالمكمَوبةللتورابالنسبةفعلواكماعنهانصخةصنع

الوسطىالعصورفيالمستعملةالتسممِاتإحدىأنهاالإسماعيليينبكلمهَفياد

الكنيسةأنبما.المسيحيونهمالمقصودأنالواضحومنوالنقد.الرقابةعنللتهرب

التوراكاش!لذلكفقط.اليهودعلىولفاًتكونأنورفضت،العبرانيةالعَوراةاعتمدت

اليهودىِللشعبالنوعيةالسمةحفظتالتيوهيالكنمِسة.لدىمقبولهَغيرالشفهيهَ

المسيحيين.بينالمشتت

لأنىِالكلامهذاللثأكتبلموسىالربأوقالى:بالتاليوُصفآخرتفسير

!طوجبفإنهوبالمقابل27t(34،)!روج،إسرائيلومعمعكعهداًعقدتبحسبه

كلاملايسجلأنيجبهذا؟فهميمكنكيفمعك((.عهداً))عقدتالكلامفذا

تمَولإسماعيلالحاخاممدرسة.كتابةشفهياًلالمنقولاينقلوأنشفهياً،المكتوبالتورا

نصاًوليصللكلامالكعَابهذاأن))يعنيالكلامهذااكتبيلي:كمانفسهالشىِء

تقلمِدياً((.

أهممنواحدةنرىتجعلناالشفهيهَ،التوراوكتابةلتحرلِرالمناوئةالاعتراضاتهذه

عندمالكنتتغير،ولمأزليةالمكتوبةالتوراترتيباتإليها.تُوصَّلاقيالهامةالوظائف

القوانين،الهيكلهدم،للأضاحيبالنسبة-تطبيقهااستحالةأنالظروففرضت
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الوح!

غيراضمفهيةاالتورابقيتللتطبيىَ.العودهَهنتتمكنأنإلىمؤقتاًعلقتفقد-الزواعية

المسسَجدهَإلظروفحسبالمكتوبةالوصايابتكييفسمحماوهذاهرونة،أكثرالمكتوبة

المكتوبالتشريعالشفهعِةالتوراسبقتفقد،أخرىوبعباراتالمتعامبة.للأزمنة

.تقدمأيعلىمنغلقة،متصلبةهنظومةلتصبح،للمجتمع

محدد،شكلتحتالتوراأعطيت))إذا:التاليالنصفيبوضوحمحددةالغايةهذه

موسى؟الربخاطبمراراً:المكررةالجملةتعنيماذا".مكانأيفيقدمهاتجدفلن

منمادةكلحولأضهائيابالعَرارمعرفةعلىاجعلني،الكونياربموس:لهيقوأ!

فليكنالشَيء،هذاسماحعنتعلنعندماالأكثريةاتباع))يجب:اللهيجيبهالشريعهَ.

بتسمعللتفسيرقابلةالتوراتصبحهكذا"مقبولغيرفهوعنهتنهىوعندما،كذلك

.مضادةنقطةتسعوأ!بعنِنمقاب!نقطةوأربعين

السلطة،الشفهيةالتورامنيمَلقونجيللكلالدينيونالزعماءكان،والنتيجة

غريبنصمنالهامالمبدأهذاأخذ.المعاصرةالظروفضوءعلىلحقبتهمبالتشريع

وفى11ِ(،12)سام))جفتي(("بيدان((،بعل(())جيروبالربأرسل))مكتوب((:تفسيره

فإنهكذا.اسمةيذكرونمنوسطوصموئيل،كهنتهبينوهارونموسىآخر:مكان

وأهميةلوزنمساويأووزناًأهميةالأقلالشخصياتمنثلاثةإلىأهميةتعطياقورا

جيلهفىِلموسىهواز،جيلهفيبعل(("جيروبأنالإعلامقصد.أهميةالأكنَرالثلاثة

عندماأنهلنا،يظهرهذا.بهمالخاصةأجيالهمفيلصموئيل"وجفتي((،لهارون(("بيدان

اللامعالشخصمعالمساواةقدمعلىيعامل،لجماعةزعيماًقيمةالأقلالرجللِصنف

ذلكفييكونالذيالقاضيوإلىاللاويينالكهنةإلىأوصز.أهميةوالأكثر

9(.17،الأشتراع)تثنيةاالحكمأمرفيفيرشلىونكواسألهمالزهان

معنىهذاالزهان؟ذلكفيموجودغيرتاضيىإلىيذهبرجلتصوريمكنكمهل

نأاتَّضلِمَتقلألامُعلن:لأنهمعاصرةسلطةإلىإلاتتوجهلاأنيجب:النص

)الجامعةهذا،سؤالُكحكمةٍعنليسفإنههذهمنخيرأالأولىالأيامُكانت

7)11،.

ليعلِّمهعداًكانمميزاًتلميذاًأنحتى:التاليالتصريحفهميمكنهذاضوءعلى

سشِاء.جبلعلىلموسىذلكقيلهعلمه،بىحضور

الأولي.الأصليالوحيزمنفيبذورهاالحاخاميةالعقائدزرعتهكذا
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التووامماوسة+ة

تكنل!عثَيدةبسعبهاليهوديالشعبتسليحهووئيسياًهدفاًلنفسهالتلمود!دد

الوجوديروجصطالعالمخلقهكذا.لحياتهالدائمالدليلبلفقط،إيمالتموضع

فيموجوداًمبدأعشروثلاثةستمائةعلىمتجذرةفيه.يتنفسالذيوالجواليهودىِ

هنلكلاليوميالغذاءتمارهاتؤمن(!ا،حصرلافروعذاتشجرةلترتفعالتورا،

خدمتها.فيويستمربهايعتني

العدالة،بأواصرمعلقاًيكونبأناليهودييلزملأنهللتلمودالثقديوجههاغالباً

تمامأ،الخاوجيةالنظرةهذهوافروحانية،الحريةمفهومالطريقهَبهذه.يفقديجعلهحيث

الفرحلروحقطعيهَشهادةيقدمفهوصغيراً.كانمهماتأكيدأيالتلمودفيبَحدلا

)الممجد!(الواحدللقدوسراقَالتورا(("لنيريخضعونالذينأولئكمحركأ،والحب

والوصاياالمَوراأجلهامنضاعفلذلك،الاستحقاقاتتكتحسبإسرائيليجعل%ن

)إشعياويكرهها(الشريعةيعظموبأنيرهالربهرضاةأكانت:مكتوبهوكما

الذيآبوثكتابفقراتإلىالصلاةطقوسكتابيضيفهالذيالتنويههذا21(42،

للوجودالحاخاميالمفهومودقةببراعةيلخص،السبتأيامبعضفيالكنيسفييقرأ

إشاوةبل،عبوديةبمثابةيكونأنعنبعيداًالخضوعمنالنوعهذاللتورا.الخاضع

.والعرفانبالحبمعالجتُهيُفضل،الإلهيللفضل

هذاتستدعيكا!تطبك((الخاصةالتوراأصطكم"آه!المزاميرمؤلفكلمات

حينكلىتدياهايُرويكنعمةووَعْلَةُمُحِئةٍأئلةلكألتكن:سلمانيقول،التعليق

لامنيحبها،الجميعالتورا:هيمااجكمإ5،91(.أالأمثا!(الدوامعلى!موجب!

!"آه:يصرخجعلهللتوراداودحبإن.الحياةآخرهـسوىشيئاًيحبلاالتورايحب

تكنلمواحدهَ،لحظهَعنهاأسترقلممعي،تنام،تصحبنيأذهبأينماأحبها!"كبم

فىاو!يليشمائدوسو!أكا!ت:يقالكماوتراتيلأناشيدنبعبلعليئَعبئا

54(.،181)هزهور(غربتي

فهي،اليوميةالدينيةالثمعائرفىِمكاناًسنذكرهاالتىِالتلموديةالبركاتاحتلت

ملك،إلهيالربأيهامباركاً)التكنالتورا:حياللليهوديالصادقةالمشاعرتعكس
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فيلتهنأالتورا.بكلماتالاهتماموأمرنابوصاياهقدسنا،اسذيا،والأرضالسماء

وشفاهشفاهناعلىاضورااكلماتتضعأنإلهنا،الربأيهاإليكونتوسعل،ملكك

ستإسرائيلبيتمنشعبكوذريةوذريتنانحننتمكنبطريمَة،إسرائيل،بتِ،فَسعبك

فيلشعبكالمَوراعلمتمنأنتوب،ياممجدأاضكنبالتورا،تهتموأن،اسمكذكر

مناخترتنامن"نت،والأرضالسمواتملكإلهناالربأيهااسمكليمجد/إسرائيل

أعطانامنأنتإلهنا،الربأيهااسمكليتمجدالتورا.ومنحتنا،الأعمجميعبين

التورا".

،برضاه)الوصايا(يتمأويطبقمن))كل:التاليكانوالعملللنسماطالراعيالمبدأ

لوقايتهابهاالمححِطالحاجزفيالتوراصاعنالتعبيرنجدخرفاً.يطبقهاممنأعظمهو

فيهايكونبطريقذالدينيالمبدأإلىلايلتزمأنبعد،فيماالمطلوب،عدوانأفيمن

متأكداًليكونالضر!ريالأدنىالحدهنأكثرالعملبلالشريعهَ،معالأصولح!ما

مسورهَ،أرضلحراسهَهرشمحرجلبحالة؟.المسالةهذهتمَارنتجاذا.واجبهأتمأنهقطعاً

مقابلاًالسورتجدالداخلمنراقبتهاوإنبأكملها،محميهَتراهاالخاوجمنراقبتهاإذا

توحيالتياعَاعدةا:كمثاليعطىالأنظار.عنهخفياالخلفىالقسمبينمالك،

9.)مقدسغيرهوبماالاخذ،المقدسإلىبالإضافة a.)".".َاعلأيامعلىهذايطبى

وأ،السبتيوملبدايةالمعنيةاللحظةقبلالعملعنسسًولَفمثلأ،.التقويمفيالمقدسة

الاحتفالي.اليومقداسةمنسهدأفيهاتناللابطريقةآخر،عيديومأي

العقلاء))يقيمأيضاً:آخربشكلالدينيةالواجباتعلىالمحافظةفيالرغبةتظهر

مساءالحقولمنيأتيأنمنشخصأيمعهايتمكنلابطرلِقة،كلامهمأمامحاجزأ،

وينامالنعاسيتمالكهثمالصلاةثمومنوالشربللأكلداريإلىالعودةأويد:ويقول

يدخلأنمساءالحقولمنيعودالذيالإنعمحانعلىأن،والأفضل.الليلطوال

دواسةعلىمدرباًكانوإذافليقرأه؟الماقدس!الكتابقراءةعلىمعتاداًكانإذاالكنير

بعدها،صلواتهليتلُثموهن.الدراسةهذهعلىفليثابر،العقيدةفيعميقةمسائل

بهذاالمتعلقالحكماءهؤلاءكلاميخالفأويهاجممن.خالقهويشكرطعاههيتناول

.الموتيستحقالموضوع

تجميلأيهيزراخ"))هيدُّورإنهاللتورامخلصةالإخلاصمنتجملقاعدة

الحرفيالنصعلئينطقهاتتجاوزبها،يؤتىالتيالإضالاتأخروبمعنىالوصايا،
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ترتكزاغاعدهَاهذهقبولها،هنواحدكلويتمكن،أفضلبطريمَةلإتمامهاللوصايا،

إلهيهذاخلاصاً.ليكانلقدوتسبيحىِعِزيالرب1)15،2(:الخروجسفرعلى

التورا،بمبادئنفسكجملا(شحكل:بهذايوسع،أعظمفإبهأبيإ"أجدفإبه

إدوائيلفيصريحكلُىَأيامسبعةالمظالىفيأتقيمونجميلةهظثَهأماههاوابنِ

نضيرةأشجاوثمرالأولىاليومفيلكمأخذوا(42423)أحبارالمظالّ،فيفايقم

عليأهدابألهمِليضعوالهموقلبن!!سرائيلأمُز23،04()أحبارنخلِ،وسعف

سمنحون!ا(لم!لكاَالذللأهدا!.على!ة"َ"ةَ،ْ!:ْ!
-.-.و-.في!+!كابئةاجيالهممدىليابهماديال

بألْخرضرفهعلىاكتبللشمريعة،فاحْرتج!لفالحةلنفسكجهز.38(،15)العدد

وطاهرةلْقيةالحريرمنتياباًمرتدياًجممخبرة،يهم!أبئاسخريشْة،بأفضلالحبر،ألْواع

(ehab..133 )b.الإهمالأو،الوعيمنبقليلاليهوديةال!انيرْتطبقلاأوْيجب

هذهباستطاعةوأنهبه،معترهـفاًكان،أ!رىناحيةهن،والحماسةالحببدواعيبل

إفقارأيضاًيمكنهاهؤسفة،تجاوزاتمسببةذلكعنتحيدأنأوْ.اللهتمجيدالرغبة

متيزفا(())حيدّوريتجاوزلاأنيجبأيضاً.القاعدةهذهأملت.بمغالاةيمارسهاهن

تتجاوزلاأنيجبالوصاياتجميلأجلمنأنهأي.قيمتهثلثالوصايا(تجميل)أي

دفعها.الواجحبالشرعيةالتكاليفبثلث

تبعيةمنبدلاًالتورا.بوصاياالالعَزامفيإدخالهاالواجبالشروطكا!طلَلك

الواقعفيالوحيد.وجودهتقديسإلىتقود،للإلهسارهَخدههَتأديةيمكن،الظلم

النقياللهكلامإنههؤكد.هذا،البشريةالحياةشأنوا.فعتنقيةإلىالتوراتهدفكانت

وتطهيرلتنقيةالوصايا))أعطيت:للتعليمكقاعدةيستخدمكات.3"(..10318

مقطوعةرقبةللحيوانيكونأنالواحدللقدوسبالنسبةيهمماذا.البشريةالكائنا!

وقط!رتنقيهَإلىتهدفكانتمنحهاالتيالوصايالكن؟"أهـالخلفالأماممن

البسرية..الكائنات

باتجاهالعقلموجهة،الإلهيبالحضورللتذكيرمعدةالوصايامنسلسلةكاش!

،الثوبوأطراف،البابعتبةعلىمثبتةالأساسيةالوصاياهذه.الإلهيةالإوادة

إسرائيل،حبيبتي:التصريحهذاعلىمرتكزة.والجبينالأذرععلىالمحمولةوبالعَعاويذ

يملكونالإسرائيليون.والإرشاداتبالمبادئأالممجد!(الواحدالقدوسأحاطهالقد

على)الكتاباتحث(02ولوادأء2،ألبستهمعلىوشرابات،والأذرعالقلبعلىتماثم
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علىالنهاوفيهراتسبعأسبَّحتكداود:قالىاضَأناهذاوفي(،أبوابهمعتبات

العادإتهذهوباختصارالاهتمامبعين(ضأخذ.164(،118)مزموعدك(أ-م

أضلاث.ا

أعلمكمأنإلهكمالربأهرنيالتيوالأحكاموالردومالوصاياهيأهذه

الربتتقيلكيلتمتلكوها،إليهاجائزونأنتمالتيالأوضفيبهالتعملواإياها،

بكلإلهكالربفأحبببها.آهركأناالتيووصاياهوسوههجميعحافظأإلهك

فياليومبهاآهركالتيالكلماتهذهولتكن،قدوتكوكلىنفسكوكلقلبك

الطريقفيهشيتوإذابيتكفيجلستإذابهاوكلمهمبن!يكعلىكروهاقلبك

اكعبها،عينيكبينعصائبولتكنيدكعلىعلامةواعقدها.قهتوإذانمتوإذا

9(.لغاية6الالثشواعأتثنية،أبوابكوعلىبي!تكأبوابعضائدعل

نصنِنتحملالرقمنقطعةعنعبارةوهيالتمَليدي،وبشكلهاالعلامةتطبق

اليمنى،الجهةمندخولهلدىالبيتبابعضادةعلىتثبتلاطارومحاطةمكتوبنِن

هذهمنوالأساسيالأولالهدفالقادر.بمعنى"شداي"حكمةنقرأالخاوجفي

اللهأعينتحتيعيشمنزلهداخلفيحتىأنهدائماًاليهوديتذكير،والرسومالكتابات

الرأسعلىشراباتلهمن:يقاللهذا،رحمتهتحتوأمنهشيء،كليرىالذي

الخطأ.يرتكبلنأنهلهمقدر،البابعلىوالعلامة،والثياب،والذراعين

لأحدهمتضمنكتعويذة)ميزوزا(العلامةتصبحالضعبىِالمعتقدفيأنهبيد

الحاخامإلىالبارثيينملكأرتيانأرسل:بوضوحذلكشَبتانحكايمَان.الإلهيةالعناية

الحاخاملهفأرسل.القيمةبنفم!شيئأبالمقابلهنهطالباً،الثمنغاليةلؤلؤةيهودا

در؟التفاهةهذهإليئَوتعيد،بثمنيقدرلاكنزاًأعشكأناقائلاً:الملكلهرفى.تميمة

عليشيئاًليأوسلتلقدجداً.مختلفانإليكوبعثتهأتَأرسلتههاإن:الحاخام

.ppea.)نومكخلالحتىبهستحتفظشيئاًووهبتكبه،الاحتفاظ .15)bالرواية

اعتنقوالذيأونكيلويرويدعىالحاكمةالرومانيةالعائلةأءعضاءبأحدمرتبطهَالثانية

لمحايمانهفازلقد،لاعتقالهإليهالجيوشوجه،بذلكالإهبراطورعلمعندما.اليهودية

البيتمنخروجهولدىذلك،ْلهوتمإيقافهجيوشههنالإمبراطوروطلبالجديد،

أسأشرح:وقالعليهايدهووضعالبابعتبةفوقالمثبتة))ميزوزا((التميمهَإلىنظر

الأهرلكنبحراستهالحراس!يقومأنابخشريالملكعادةهنهذا:مالكم
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وهوالبيتداخلهوجودونخدههإن)الممجدإ(الواحدالقدوسلدىمختلف

الآنمنوخروجكدخولكعلىالربسيسهرقيل:كماالخاوجهنيحرسهم

8(.121،)مزمووالأبد،وإلى

عدةالأولىتتضمنوانسَرانجة،)التعويذهَ(المكتوبة(طعُصابةاضسبةبانفسهالشيء

رقاقةمنهاب!ولربطوقدالجلد،منبسيرأوبأحزمةبعضهاهعصولةموصغيرةخانات

الىبأوكلم16(-511(،-3)،1أخروج:توراتيةنصوصأربعهَعليهاكتبجلد

أوضالربأدخلكإذا،فسنةسنةوقتهافيالفريضةهذهاحفظقائلأً:هوشى

بينوعصابةيدكعلىعلامةفيكونلك،وأعطاهاولإَبائكلكأقسمكماكنعالآ

مصر!(.منأخرجناقديرةبيدالربلأنعينيك

إلهناالربإنإسرائيلياالمعمعأ21:-9،1113،-6،4الاشتراعتثنيةسفر

لوصايايسمعتمفإنأبوابكوعلىبيتكأبوابعضائدعلىواكتبهاواحد،وب

وبكلقلوبكمبكلوعبدتموهإلهكمالربفأحببتماليومبهاآمركمأناالتي

نألاَبائكمالرباقسمالتيالأوضعلىبنيكموأيامأياهكمتطوللكي،نفوسكم

الوصايا:لمطبيقالتقليديةالطريقةإنهاالأوض،.لحىال!معماءطدا!تلهم!ها

8(.6،الاشتراع)تثنية(عينيكبينعصائبولتكنيدكعلىعلامةأواعقدها

اليهوديبهايتمكنبطريقة،الحياةوتسيرتتحكمقوةالتورامبادئمنحمنهاالهدف

أفعاله.وتوجيهأفكارهسبكمنالمثالي

جالسأأبايكانراباكليدعىتلموديحكيمعنيروىفيماْهذا،رؤيةيمكن

بخشيةالرب))اعبدوامكتوبرابا:لهقال،بالسعادةمليءأنهويشمعررابابحضور

لم.المكتوبةالعصاش!وضعتلقد:أبايأجاب11(2،)هزموربرعد؟((وابتهجوا

تمنعهمشمافيتأثيرهاإنيقولونيوم،كليحملونهااسذينابأنلنقولمجالاًلهيدع

ضمدسحراًتملكالمكتوبةالعصبائبأنفتعتبرالجماهيرأما،الطبيعيةالحدودتجاوزهن

طويلأهيعمقالمكتوبةالعصاشطيحملمن،ونافعمفيدوت!صارهاالاَلام

ليصنعوا!لهموقلإسراشلبنيأصالهذبمعنىتحطيالتيالاَيةإليكم

سلكاالذيلأهدإبعلىويجعلواأجيالهممدىثيابهمأذيالعلىأهداباً

وتعلمونالربوصاياجميعوتذصونفترونههكباًلكمذلكفيكونسمتجونيأ،
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86-15)العددباتباعها(فاجرونأنتمالتيوعيونكمقلوبكمبأتباعتهيمونولابها

الأنه،المبادئكلتعادلالوصيهَ))هذهأنالخصوصهذافيالتلموديلاحظووو(.

لاعملأيعنمعصوملرجلمثلاًالنصيذكر((.نفعلوبالتذكرنسَذكر،رؤيتهالدى

التالىِ:التأكيدجاءذلكمنعنه.غافلأكان!لحاتذكرهثوبههدابةكانت،أخلاقي

سترونهبلسترونهاالنصيقوللاالشيخينا،حضوربتلقيجديرالوصيةلِطع"هن

لأنالشيخينا،حضورعلىحصلمنيشبهالهدبوصئةيتممنفإنهكذابالمفرد.

عرشرهيالتيالسماءلَبةبدورهيلونالذي،المحيطلونيشبهالأزرقالخيطاسن

((.الإله

حياهَيحفظللهدبهَالذكيالاستعمالأنيعنيهذا(511)6.34.الإعدادسفر

الله.معالتقربإلىويقوده،الإنسان

واقيهَكقوةواعتبرت،الدينيالطقسإلىوهميةخرافيةقيمةأيضاً،هناأضيفت

الموتيسببمما،البابدعامةعلىالتميمةتثبسِشابنسيانأشبهالهدبةحملفإهمال

.chabأوالمراهقيزللأطفال .32)b،وأالهدبهَبقانونحرفياًيلتزمهنكلوبالعكص

)11.خدمتهعلىخادموثمانمائهَألفينلقيامأهلاًيكونالشرابهَ،

أناس!عشرةسيتمسكالأيامتلكفيإنهالجنوفىوبقالأهكذا:مكتوبلأنه

اللهأنسمعنافقكمعكمنسيرإناقائلينيهوذاإنسانبذيلالأعمالسنةجميعهن

.(8،32ياكرز)اهعكم

وصايايوسعونبموجبهاالحإخاماتكانالتيالطريقةيكونقدالمؤثرالمثال

يمنعالذيالعامالقانونبصياغةالتوراةتكتفي.السبتيوموصيةوهي،التوراة

الاَثارلدراسةهتخصصاًتلمودياًكاتبأنرى،التحفظهذاممَابل.اليومهذافيالعمل

عنوانأ:وثلاثينتسعةضمنهوزعةالأفعال.السبتلِومحرهةخرقعنالناجمة

القمح،فصلالتذرية،،السنابلدراسة،القمحأحزهةربطالحصاد،،الحراثةالبذر،

صنع،النسيج،الصباغة،الحلج،الدهن،القص،الطهي،العجينالتنخيل،،الطحن

خياطة،،العقدةحل،الحبلعقدبعضهما،عنخيطينفصل،الجدل،الغزلالسداة،

عشرةمنهاواحدهَكلفىِيوجدأمة،محبعونهناكالعدد:هذاعلىالحصولتمكمِفإلمكم)1(

المجموعفصصبحاللباسفيزواياأربعالعددهذاهنوا!دكليخصgoo=070)فمصبحرجال

0047=0028.
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اقد،د

تقطيعه،السلخالماء،تحضيراضمليح،ْاستله،جلده،إ!،الغزاصيد،الخياطةخيطقطع

حرص!ث،كتابةأحلمنهحوهما،،الهجائيةالأحرفهن-فين!ضابةقطع،إلى

لاَخر.مكانمنشيءنقل،بالمطرقةالطرقإطفاؤها،النار،إشعال،الهدمإجناء،ا

هعوتنفيذها،تعريفهاعندهتنوعةمشاكلتثيرالتعدادهذاعباواتمنعباوهَكل

لاأوتدخلالخاصةالحالةهذهكاشطإذافيمالمعرفةلهحدودلاجدالبدايهَإمكانية

منسلسلتينإنىالأخيرةالفئةتؤديواحداً:مثالاًلنأخذ.المذكورةالفئةضمنتدخل

يومبحرمةمخلةنقلوسيلةتحديد!لحكنكيف،الأولالمقامفي.الاستقصاءات

مَصوغللميشناالأولالشرط.السبتليومايلأولىالفقرةموضوعهوهذا؟السبت

أربعةيصبحانوهذانلآخر،مكانمنالأشياءلنقلفعلانهناك:التاليةبالطريقة

فيوالحارسالبابخارجفمحاذيقفهذا؟كيفخارجها.وأوبعة،،المحلاتداخل

ماشيئأمنهيأخذأوالحاوس،يدفيماشيئاًويضعلنداخ!!يدهالشحاذيمد،داخله

السبت(يومحرمة)بانتهاكمذنباًالشحاذبكونالحالةهذهفي.للخارجٍوينقله

شيئاًمنهاأخذأوالشحاذيدفيئهاشيئاًووضعيدهمدالحارسأنلوبريئا.واط!ا!س

وأخذللداخليدهالشحاذمدإذابريئاً،والشحاذهذنباًالحارسيكونللبيتويدخله

للخارجيدهالحارسمدإذا.بريئانفكلاهماها،شيئأفيهاووضعثميثاًمنهاالحارس

البيت،لداخلالحارسمعهيدخلهفيهاشيئأوضعأومنهاشيءبأخذالشحاذوقام

مامسألةتكتسبهاالتيالتعقيداتهدىعلىالضوءالمثالهذايلمَي،مذنبانفهما

الحاخاهات.لَبلمنومعالجتها

تمييزقاعدةمثلاًالسب!.يومنقلهالممنوعالحملماهيةتحديديجبثانيةجههَمن

كحمولةمعتبرةالأخيرةإنإذ،بالزينةيمَعلقوماظص،نجوعالبزة،النسائيةالألبسة

جدائل،حاملة،السبتيومالمنزلساحةإلىبالخروجللمرأةيسمحفإنه،زائدة

وضعكِلكنها،حيوانوبرمنأو،أخرىامرأةشعرأو،الخاصشعرهامنمصنوعة

المستعار.الشعرأوالشبكةمثل،الرأسيغطيهانفسهبالشيءمخيطةمختلفةتزيينات

وأالفلفلمنحبةوضعصحيلسببأو،الأذنينأوالأحذيةفىِالقطنوضعويمكنها

هرةلأولبهتقوملاأنشرط،معتادةكانتإذاهذافمها،فيآخرشيءأيأوالملح

الأدنانأما.الفمإلىإعادتهعليهافيمنعفمها،منهذاسقطماإذا،السبتيوم
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حيرالو

أممنذلك،علىيوافقيهوذاالحاخامفإن،مذهبةأسنانأو(أسنان)طقمالمستبدلة

يحرهونه.الحكماءةبعض

المصونجالنقدتبريرفيعاداصةستبدو،السبتبيومالمتعلقةالقواننِنمننموذجاًإليكم

أليماكابوساًالممَدساليومبجعل،الحاخاميالذمة(جحثمدخلاًتدَبروالتيحولها،

القواننِنلهذهالخاضعأضَعباأنوالواقع.روحيتأهلأوفرحأيمنهنازعاًللإهود،

والقداسة،والجمالالنور،بفرحطالببل،الساحقثقلهافقطيلاحظلموصرامتها،

سبته.ليوم

وإلهنا،ياربناحبك))في:السبتعشيةلتلاوتهاحاخامألفهاقصرِةصلاةإليكم

الربأيهاأعطيتنا،حالفكعنلأبنائكبرهنملكنايابالحطف،لشعبكأظهرتهصط

43Tosift،،111"للحبيوماً،المقدسالسايعاليومهذاإلهنا .A Ber).تلفظلكي

حولالعامالشعوروكان.عظيمينوفرحاًنعمةالسبتاعتبارص!،الكلماتهذه

))يقولالاَتي:فهوالسرحأماتقدسون((الذيالربأننيتعلموا)الكي:التاليالنص

السبت،يوماسمهاثمينةهبةكنزيفىِ"الدي:لموسى)الممجد!(الواحدالقدوس

ذلك".لهمولحلاذهبلإسرائمل،إعطاءهاوأرلد

كاش!.نوعأيومنللتقشفمظاهرأيةمتضمنأالسبتبيومالتقيديكنلم

منكان،الميتدفنبعدأسبوعلمدةعادةتستمروالتيمثلاً،للحدادالعامةالمظاهر

عن!تإنألِمَول:(5813،إشعيامفضعلنص.السبتيومتعليقهاالواصط

ومقدَّسَنعيماًالسبتودصتالمقدلريوهيفيهراميَقضاءعنوجلكالسبت

ناطقِولامرامكَواجدِولاهذاهبكفيهباشنيرغيروكرهته!رَّهاًالرب

افضلواوتداء.البيتفيمشتعلاًالمصباحلإلغاءللنصحإليهلِرجعكان،ب!مك

ذلكلأنالسبتيوملتمجيدبسخاءالإنفاق،طيبةطعاموجباتوتحضيرالملابص،

السبتيوممالاًيقرضمنأنويؤكد،والمديحبالتمجيدجديراًعملاًيعتبر

هاله.سيستوفي

منشهيةأطباقاًصديقهلهقدم.السبتيومصديقهزارحاخامعنقصةتُروى

؟الأطباقهذهجهزتحتىاليومهذاؤيارتيعنشيئاًتعلمهل،الحاخامقالالطعام

بتمجيداْلعادةهذه؟السبتيوممنأعلىاحتراممرتبةفيأضعكوه!:مضيفهأجاب

كوفيإلىتلتفتألا)1،5(:الأناشيدنشيدفيجاءهاتطبمِقإلىأدتالسبتيوم
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التلمود

السبتيومجميلةلكنيالأممبوع،أ؟مسوداءأنا(،وحشيقدال!بنسوداء

)المدراش(.

عادته:منأنخانانيا:الحاحامعنيروىلمبالحبمليئةتقوىأي

لنذهبتعالوا:يصرخوكاناشممساغيابعند،الجمعةيومثيابهأجملارتداء

السب!عشيةنفسهالشيءفيفعل))جاناي"الحاخامأماالسب!.ملكةللقاء

إ.ادخليالخطيبةأيتهاياخطيبة!ادخلىِ:ويصرخ

وهنلكمهقكسف!نهالسبتأفاحفظواالحياةلتقديصمخصصاًالسبتكان

)خروجشعبها،هنالنفصتلكتنقطععملاًفيهيعملمنكلقتلاًيقتلضقه

هروكما.إسرائيللدىالقداسةويزيديضاعفالسبتأنعلىيدلهذا31،14(.

مختلفاننصانثمةإضافيةووحاًيمجدهمنيمنحالمقدساليومبأنالشائعالاعتقادمعنا

منالأمبراطورطلب.الناسلحياةالسبتيوميعطيهخاصطعمأييظهرانلقصهَ

الدرجةبهذهطيبةرائحةتنمنَرالتيالأطعمةتؤتىأينمنخنانيا"بن"لِشوعالحاخام

الأطباقعلىنضعه))السب!((يدعىالبهاراتمننوعلدينا:أجابه؟السبتيوم

يوميحترملمنإلاتأثيرلهليسذلكقبللكنهرائحتها.تشمالعَيالنكهةفيعطيها

السبت.

الدامأطباقهَدمتص!،السبتيومأنطوذِوسهحيتحدثيهوداالحاخامكان

أيامأحدفيضيفهمعالحاخاموتحدث،المذاقطيبةفوجدهامنهاأكل،باردة

طعامتناولأفضلكنت:أنطونيوسقاْل،ساخنةالأطباقلهقدتتحطالأممبوع،

أهلكاكنزهل:الحاخامأجاب،التوابلتنقصهالطحامإنإذ،السابقةللمرةمشابه

تكوين.شيء؟ينقصه

شرعيتنظيمضمنالتلمود،ضخَّمهللتحضيرالمهمالشاهدهوالسبتأنلو

يختفيالمقدسبالكتابالختصللتشريعالهامالعنصرإختفاءإلىالإفعارةعليناللتولراة،

دووأوشعائرهالهيكللعبفقد8ممكنغيرشيئاًمنهالالمَزامظروفجعلتعندها

وصفها.فيمفضَلةشروحاتالتلمودوكزَرالشَعب،حياةفىِرئيسياً

هنالهيكلغابعندهاإذنالموقفكانفماذاإلهياً،نظاماًكانخماالأضاحيإن

وتلميذهجوخانانزكايللحاخامروايةعنجاءالمفضلالصحيحالجواب0الوجود؟

الهكلأناعتبريوشْغالحاخاموأن،أورشليمغادراعغدماأنهحصليوضمع،الحاخام
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الو.ي

عنإلحَكفيرإسرائي!!فيهتحصلاصذيااطكاندمرلقداضا،))وي!قائلأ:صرخهدمر،

ممارسهَهوصعالتكفيرلنايبقى،تأسفلابني))ياجو!انان:الحاحاملَالخطاياها((.

التيوالاستقاههَالأضاحىِ،اهنأكنَرالعدالةأُحبُّ:نادىاللهإنأ!يقاالإ-ضحان،

التوراقراءةفيأمضيهيوماًأنأعتبرهو:داودإلىنسبآخرتتصرممارستها((.عليكم

((.سليمانابنكقبلمنمذبحيعلىمقدمةضحيهَألفمنأفضلهو

لمالهيكلنهايةإنحيث،اليهوديللشمعبحققهماهيالتلمودإنجاؤاتأعظمإن

الله.إلىللحقربهفتوحأيظلفالطريققاسيأالقدوكانههما.الديانةنهايةإلىتؤدِ

الأضاحي.هنأفضلتُعتبرالصلاةكانتالتورا،ودراسةوالعدالةالبرجانبوإلى

لهلواوقهالربإلىواوجعواكلاماًهعكمأخذواالأنبياء:أحدكلاممنوانطلا!اً

:العقيدةهذهتصاع3(14،)هوشعلث!فاشا،جوللخرذالخبزواتجل3الأكلاو!ح

لك.الصلاةتقدمالتيبشفاهنا.بانتظاملكسنقدههاالتيالثيراناستبداليمكننابماذا

ذلكلدراسةيلزمللحورا.الحاخاميةالنظريةالملاهحسوىوضعهننتمكنلم

منإنطلاقاًبدراستهنشرععندمارحابةبكلالموضوعهذالدراسهَبكاملهمجلد

المنطقيةالمقدماتعلىالحصوليجحبجيداً،فهمهبغية.الحديثةالدينيةالأفكاروأىِ

سمحلقدأعمليأ(.برغماتياًليكونالمناشماالوحيا-الحكموهوللحاخاهات،

بينما،الدولةودهارهيكلهاشَعائراختفاءبعداليهوديةببقاءللتوراالحاخاميالتفسير

هدفكانلقدا(!عدوقيين.منالتلمودمؤلفيخصومالتاريخمنيختفيكان

صحةعلىبرهانالدينبقاءأنعل!صاهجمعينوكانوا،إسرائيلدينإبقاءالحاخامات

تعاليمهم.
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العائليةالحياة
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الطئليةالحياة

لمرأةا-ا

المحافظةعلىدائماًالتلمودويسهر،اليهوديةالاجتماعيةالحياةصاعدةفيالمرأةتستمَر

فيالمرأةتشغلهاالتيالأهميةالفائقةبالمكانةهعترفاًاستقرارها،وتأم!تطهارتهاعلى

المرأةأوضاعالاعتباربعينالأخذوهعاحرَاماً.المراتبأعلىيمنحهاإذلعائلية،الحياة

علاقاتها،صلبوفيعاليةكرامةللمرأةيحفظالتلمودفإن،،الحقبةلَلكشعوبلدى

عم!!مجالعنيختلفنشاطهامجالكانوإذا،الرجلمنضمأنأأقليصَبرهالافهو

الجماعة.ضمنمسيرهاانتظامعلىد(سِلفذلكالآخر،الجنس

النطقذكرجنسككم!تمطلوب:المثللهذاجداًكبيراًبعداًاليهوديةخصومأعطى

يخلقلموأنه)يهوديأ(،إسرائيليأ:منهجعا!انهعلىاللهليشكريومياً:تبريكاتبثلاث

صيغةالصلاهَطقوسفيالقديمةالخطوطاتبعضأوفيفظاً.إنساناَمنهيجعلولم،امرأة

أفعالأنبوضوحالنصلُظهر(.امرأةولاعبداً،ولاوثنياً،تجعلنيلاياربللشكر:أخرى

،الاتجاههذاوفيالتورا،تعاليمت!قلالزاميةالمتعلقالامتيازعلىللهبالشكرتتوجهالنعمة

فهي،المنزليةالحياةمهامبالمرأةأنيطح!أنهوبما،المرأةمسؤوليةتفوقالرجلمسؤوليةكانخط

)وا!كن".تعمل))أنتهي:الشرعيةالقاعدة.الدينيةالواجباتمنسلسلةمنمعفاة

.اليوممنمحددةفترةفييتمالعملوتنفيذتعما!(لاأنخا:تقولقاعدةأيةهناكليست

هيالمكتوبةالعصابةارتداءأومثلأ،المظلةأعيادأثناءالخيامتحتالسكنتلزمالتيالوصية

الجنسينبينتمييزأييضعلاالتلمودأنفهوالوحيدالاستثناءأماللمرأهَ.إلزاميةغير

اقيالأحكمامهيئأهدْه:التاليالنصمناسئنتجالعامالمبدأ.الدينيةللمسؤوليةبالنسبة

قواننِنأهامواحدةمرتبةفيوالنساءا!الرجاتضعفالتوراه1َ(،21،)خروجأطم!(تجعلها

"التورا

فيوأولادهازوجهاتشجيعفىِنفوذهاتستخدمالتيهياغاضلةاالمرأةأنهـالحقيقة

حياتها.بهاتملأالتيأشغال!بسببهنهالمحرومةوهيبالتورا،عميقةمعرفةاكتساب

لدراسةالكنيسإلىأولادهنيارساووالاستحمَاق؟الجدارةعلىالنساءتحصلكيف

هالحاخاماتمدارسفيوالتثقيفالعَورا

جانبها:إلىزوجهاوجودمعبه،القيامللمرأةيمكنعملأيبقوةالتاليإلمثليظهر
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طلبا،بأطظلىيرزوَليمأفهممابماأيفماً.صالحةلتغيةاهرأةم!تزوجائيليأإسرتقيأأذأ!1ايقا

إلىفأعادتها(!بعسىءرجلهنثانمِةالمفلقةالمرأةتزوجتبعضهما،مناطلاقا

باطرأة.متعلىَإذنشَيء!ط!.الصوابجادة

غماليمِل:للحاخامإمبراطورقال:يليبماوتتمثلالمرأةبشرفتتعلقأخرىحكاية

أضلاعهأحدفاسمَلفنامآدمعلىسباتاًالإلهالرب)فأوقح:مكتوبلأنهسارقا!كإ

))دعنيلوالدها:الحاخامابنةقالتعندها21(.2،)تكوين(بلحممكانهاوسد

تصرفيتحتشرطةضابطوعيِّنتفضك:احباراتابهذهللإمبراطورتوجهت"ثمأجيبه

هنإبريقاًفسرقوا،الليلأثناءمنزلنادخلوالصوصألأنشط؟لأىِ.شكوىلأرفع

لصيأتينيلالماذاالإهبراطور:أجاب-الذهبمنإبريقاًمنهبدلاًتركوالكنهم،الفضة

ويؤخذوحيدرجلينامأنالرائعهنأليسكلامها:الحاخامابنةتابحت؟النوعهذامن

!.تصرفهتحتهوضوعةامرأةمنهبدلاًويتلقىضلعمنه

جسممنجزءأياللهتساءل:الجوابإليكم؟المرأةلخلقضلعأاللهاختارلما*ا

وتفخررأسهاوترفعتتباهىلاحتىالرأسأختارلن.المرأةيكوِّنأنيجبالرجل

،الأبوابعلىتتنص!لاحتىالأذنولا،فضوليةتكونلاحتىالعينينولابنفسها،

لاحتىاليدولاجدأً،غيورةتكونلاحتىالقلبولا،ثرثارةتكونلاحتىالفمولا

منجزءاًساَخذمنزلها،منكثيراًتخرجلاحتىالقدمولا،والإسرافالتبذبرتمارس

متواضعة.لأجعلهاهخبأالجسم

ينسبونحاخاماتهناكسيكونلأنه،يتحققلمالمرأةلخلقالظاهريالإلهيالهدف

للنساء:تنعسبأوبعصفاتعنها.يبعدهاأنيريدالخلقكانالتيالأخطاءللمرأة

هنذلكجانبإلىحسودات،،كسالى،الأبوابخلفمنشَصتشَراهة،-

الأصحعلىيقالللثرثرةبميلهنيتعلقفيما5.45(.أايييدمللخصاممحبأتترثارات

ؤأبقينتسعةالشسوةأخذت،للعالمالكلاممنمكاييلعشرة"أنزلنا:الفظاظةهنبنوع

ولكن.السلةتسعَطتنامعندما"ضلاً.ذلكأصبحفقدالأنثويالكسلىأها:احداً((.للرجلى

العقلية،بقدرتهايتعلقفيماالأشغالىأ.فارغةتبقىأنمععَادةليستالمرأة9بالمقابلىقيلى

أخرىوأحيأناًمتنوراً.وهَاداًذهناًالنساءلدىأنأحياناًيُعلنأكتر.يعطيهالاجماعفالا

بينيمَجولىوالرجلىهنزلهافيالمرأةتستقر9:التاليةبالعباراتالصفة!دهعنهنتنزع

تصريحاًإليكمالحكملهذاخلافاالاَخرين".الرجالىبمعاثرةالذكاءيكتسبالشعب
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(سلمرأةأنتشهدشعبيةوأمثالحكهـاهناك.الرجلمنأكثرهبةالمرأةاللهأعطىقطعياً:

منشعبعِينمثليناجكمإمشاريعها،تحقمِقتتابع،للناسذلكتظهرلملوتحىصائبأعقلاً

تمشيغيرها.معتتحدثوهيحتى،الصوفبغزلدائمأمشغولةالمرأة:القبيلهذا

Meg)عينيها"علىيخفىشيءلالكنملتبر،وعنقهاالأشزة cl4b).الاعترافلنايطيب

)ايبيديم(.بحنانهن((يظهرنالنساء)ارليقاً.حنوناقلبألهابأن

التيوالأثسِاءشسخصها،لمظهرتعطيهاالتيوالأهمية،للزينةحبهاأيضاًيلاحظ

لهايقدمأنفيجب،زوجتهإسعادرجلأرادإذابجمالها.يتعلىَهاتخصالمرأةترغبها

الناعم.الكتانمنالمصنوعةالثياب

العينين،حول!الحمرةالتاليهَ:هيللنساءالخصصةالحليإاأكثر:تفاصيلإليكم

"خيسدا"الحاخامزوجةكانخط.الوجهحمرةبودرةخصل،ثمكلعلىالمجدولالشعر

أمامنفسهخانانيا((بن"هوناالحاخاموجدالأيامأحدفيابنها.زوجةوجهبتزيينتفرح

الشمابهَ،للفتاةإلامسموحاًليسهذا:لَالزينتهارأيعندها))خيسدا((،الحاخامزوجة

لأهكحتىهسموحإنهواللهأجابته،المسناتالعجائزللنساءوليسالفتياتوللنساء

فتاةمثلالسعتين"ا.سأة:المثليقولكمالأنهالقبر،فيقدملهاكاندرلوحتىولجدتك

".الطبلصوتتسمععندماتركضسنواتالحس!

والسحروالتنجيمالإخفائية،إلىميلهنوهيالنساءجميعبهاتتميزخاصةسمة

زادكلماالنساءعددازدادكلماللسمحر.يستسلمن"النساءمراراًذلكالتلموديكرر

وصيةتقوللذلك(.a67)سانح.المؤذيةالرقيةفحولجنالنساءمعظمالسحر((.

بالمؤشط.صماوقد(.22،18)خروجلاتستَبق()ساحرةالمقدسالكتاب

لطلا!ا+ادواج+2

اللهوجههاالتيالوصاياأولىوهو،الدينيةالواجباتمنالعائلةوتربيةالزواجكان

علىودسلطواوأخضعوهاالأرضواهلأوأواكثرواانموالهموهالالله)وباركهمللبشر:

1،28()تكوين(الأرضعلىالذَابهَوجمعالحيواناصتالسماءوطيرالبحرسمك
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العازبالرجل.ا!ماوبلابركةزدونفر!،دونيعيشيتزوجلامنأناضلموداويؤكد

يومآدموسماهوبارحءخلقهوأنثىكراً)ذهسِل:لأنهلل!طمة،الوا!صعبالمعنىرجلأليس

المنَلهناوصبيت،لكيكونأنفمعناهامراةلكتكونأن5،2(.)تكوينخلق(

باسمإلاروجتيأنادِلم:يقوليسموعالحاخاموكان((،زوجتهاشج!"بيصَ:القائل

بيتي.

أبناءكمزوجوا.عشرةالثامنةسنفييفضلللرجلبالنسبةالمبكر.بالزواجيوصى

منأو(.رعايتكمتحتيزالوتلاأنهم)بمعنىرقابهمتمسكزالتماأيديكمبشِما

والعشرين.الرابعةإلىعشرةالثامنةمنآخرورأيوالعشرينالثانيةإلىعشرةالسادسة

العشرينسنفيالزواجيكونأنعلىيحرص)الممجد!(الواحدالقدوسإن:يقال

يثنيمالكن6.24(.)ايبيديمالتاريخذلكخلاا!يفعللمإنويلعنهحد،كأقصى

بتأهينالماديوضعههلهميسمحلاعندماأو،القاهرةالأوضاعهيالزواجعنالرجال

7الاشتراعتثنيةسفرهنالتلموديستنتج.المرأةحياهَ 102X)اصأةخ!وجلأيأ

آض.وجلفيأخذهاالحربفييقتلكيا؟بيتهإلىويرجعفليمضإليهتزفولم

ويرجعفليمضيدشنهونمجديداًبيتاًبنىوجلأيلَائلينالشعبالعرفاءيكلمأثه

.الزواجإلزاميهَنحوالتوجيههوهذاآخعرجلفيدشنهالحربفييقتلكيلابيتهإلى

كلوقبلأولاًبيتأيبنيأنالرجلعلى:اتباعهالواجبالحسنالسلوكالتوواوتعئم

))أنهالمرأةعلىالحصولأجلهنالأمريقتضي.يتزوجثم،كرمهيغرسثموهنشيء،

الممَبولالوحيدوالسبب،ليتزوجالتووامنلفافةبيعزواجطالبك!علىص!

الزأإجأما،الدراسةلمتابعةاللازهةالوسائلعلىالحصولضرووهَهوالزواجعنللتخلي

فسيكونبثروتها،طمعاًامرأةيتزوج)من.بشدةومدانهقيتعملفهوالمالأجلمن

بالخلل.ستصابالخلقصفةفإن،زوجيصطهثاكيكنلمإذاجبناء(.أولاده

هذهحمسبلابنتهمناش!زوجعنمبكراًالتفتيش!هورئيسيواصماالأبعلى

تطبقالاَيةهذه92،91(.)أحبارالبغاء((علىلاجبارهاابنتكتدنِّصلن"سوفالاَلِة:

هيالسنهذه.الزواجسنبلغتمتىابنتهتزويجعنيتأخرالذيالأبعلىأيضاً

الثانيميلادهاعيدنهايةفيينتهيللبناتالقصورسنأنمع،والنصفعشرةالثانية

تقديمالرجلعلى))يمنعالتلمودىِ:القانونوبموجبعشر(الثالثمطلعفي)أوعشر

لو".فلانأوفلانهنالزؤاجأريد:وتقولتكبرأنإلىقاصراًداتهاللزواجابنحَه
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عشرةاثنتيإلىعمرهاجصلحتىبالرفضالحقلديهافيكونذ(نقبلهـالدهازؤَجها

.طلاقدونمز،الزواجاخاءإشيتمسنة،

الولادةدبلحتىمقررهوباتفقط،السماءفييتملاالزواجأنهوالسائدالاعتقاد

ح*سيكيةهصةإليكميوهاً.بأربعينولادتهاقبلفلانابنهَسيتزوجأنهالشابيعلن

يوهاًاستغرق3اعاخاهات:أحدرومانيةسيدة))سألتالمعتمَد:هذاعلىترتكز

ذلكمنأيعملكانماذا-أيامستةفيقال-ئهالكونلخلق)الممجد!(الواحدالقدومر

نفسه،الشيءفعليمكننيبهذا؟يهتمإنهأحقاً،-الزواجينظم-الاَن؟حتىالوق!

قال.يتزاوجونأجعلهمقصيروقتوفي،الجنسينمنالأرقاءمنالكثيرفلا-ي

مياهأمواجفصلمنالواحدللقدوسأصعبولكنهبنظركسهلأمرهذا:الحاخام

اشتدعت؟الرومانيةالسيدةفعلتهاذا.الموضوعهذاحولاستأذنهاالأحمر،البحر

منالزواجذكروقيقكلشأمرفنسق،علىصفاًووضعتهمجنسكلمنرقيقألف

اليوموفي،زواجعمليةألفمسألةبحلقامتواحدةليلةوفييرغبها،أنثىرقيقة

وآخرونه!شوقة،جباههمكان!تبعضهم:مختلفةبعاهاتأمامهاالرجالظهرالتالي

قالت؟لكمحصلماذاالسيدةسألت،سيقانهمكسرتوآخرون،أعينهمفقئت

وقالتالحاخامطلبفيالسيدةأرسلتأريدها.لا:أحدهموقال،أريدهلاإحداهن

هوليقلتهاماجدأ.وصحيحصحيحالتوراكتابإنلالهك؟شبيهةآلهةيوجدألاله:

تقود،الزوجةاختياوفيالتلموديقدمهاالتيوالحكيمةالقيمةالنصمائحكليأ.صحيح

الكبيرالفارقبشدةيدينفإنه،وكمثالحراً.يكونأنص!الاختياربأنالتفكيرإلى

مسنشيخإلىابنتهيزوجمنعلىمطبقاًكانأعلاهالمذكوراللاويالنص.السنفي

عجوزامرأةمنابنهيزوجأومسنرجلإلىابنتهيزوجمن"كلنفسهالشيءويقول

يكونقائلاًبنفسهتبجحالقسمهذاكيلامسمعأفإذا:الاَيةهذهأحكامتحتيقط

الاشتراع)تثنية(العطشانمعالريانيفنىلكيأدلكقلبيبإصراوإنيلم!لاملي

علىوصطأولاداً،يخلفأندونمنالرجليموتعندماأنهالمعلومهن92،18(.

أ!دعيهالخصوصهذافيالممَدسالكتابيعلن،المرحومأخيمنالزواجأرملته

إليهفتتقدمأتخذها،أنأوضىلاإنيويقولفيقفذلكويكلمونه.فيمدينتهشيوخ

قائلة:وتجيبهوجههفيوتتفلوجلهمننعلهوتخلعالث!يوخبحضرةأخيهامرأة

يعطي9(-25،8الاشتراع)تثنية،أخيهبيمشايييلاالذيبالرجليصنحهكذا
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كانوإداهفيدأ،رأيأأنصعِحةيمَدمونْالقدهاءأنيظهر))هذاالتفسير:هذاا(ضلمود

أصغراهرأةمنالزواجالحكمةغيرمن:لهيقولونالعكمى،أشهسنهَ،والمرأةفمَيأاشجل

ولا،كلعمرمناسباًعمرهايكونامرأهَمنتزوتبلبكثيح،منكأكبر)أوبكنَيرمنك

منزلكءإلىالخلافتدخل

التلمودبينصحالاخمَيار،عندحكيمةاحتياطاتاتخاذإذن،الضروريمن

أنهعلىالحاخاهيالقانونينصالشرميهَ،للعاداتخلافاً((.المرأةاخمَيارفي))التروىِ

يكتشمفأنمنخوفاًورآها،سبقق!يكونأندونامرأةمنالزواجالرجلعلى"يمنع

مهملاًالنسصلتحسعنِنأىالنس!!مبدأيكنولمهكروهة((.وتكونعيباً،لاحقاًلمجبما!

هنالزواتعدمالقامةالطويلالرجل"على:التاليالرأيفيدلكرؤيةويمكنآيضاً،

المَامةالقصيرالرجلوعلىضعفاء،أولادلهميكونلاكيأيضاً،المَامةطويلةاهرأة

بهذاأخرىوصيهَأقزاماً.أولادهصايأتيأنهخافهَالقاههَمَصيرهَامرأهَهنالزواجعدم

مرتبةمنشخصأئروجعندمالأنهلأ.المرأةاختمِاركعنددرجة))انزل:الخصوص

المظاهرهنالتعاليشيكون،فوقهنإليهسينظرونأهلهافإن،مرتبتهمنأعلىاجتماعية

للمشاجرهَ.يؤديمماالدائمة

رغبةيثيربالوراثةالإيمانالتورا.وتعلممهم،مثلىترسِهَالعائلةأفرادتربيةالزوجعلى

عالم،ابنهَهنللزواج!طلكماكلبيعالرجلعلى))بروفسورأ.ابنةمنبالزواججامحة

عدمالرجلوعلىمنتفعنِن.سيكونونأولادهأنإلىمطمئناًيكونيموتعندمالأنه

جميعسيعأنالرجلعلىشيئاً.أولادهيتعلمفلنهاتإذالأنه،جاهلابنةمنالزواج

جمعنالوكماذلكبروفسور.إلىابنتهليزوجأوبروفسور،ابنهَمنلشِزوجمممَلكاته

منلمزوجألاعلمهلكنرد!ء.وهذاجمدذاكأخرىعنببذورمععنبهنبذوراً

مقبولغيرالزواجهذاالرديء،معالجيدالعنببذورتوحيدذلكسعِكون،جاهلابنة

كيدبكلمةإليهيشيرفهوالمثُل.%رفعهنهوالتلمود،أمَزَهالذيالمثاليالزواجوسىء.

مهداةكاذتلوكماالعالممنزوجتهيأخذالزوجلأنهكدا،سمي)قديسين(لرثمين

،تالبيىفي"اللاأخلاقيةالحانبين.هنالصارمةالطهارةيفترضهذا(.2kid،)طللدرر

الثمارمن)الرجل:الحكمةتقولالزوجير.وضياعبؤسإنهنبعَهَإ.علىدودةمثل

يقابله)الخيانة(الزوجإخلاصعدمأنيعنيهذا!.الناهيةالنباتاتمنوالمرأهَ،الناضجة

أيضاً.المرأةخحِانة
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معهما،خسكنفالمحسِخينا،صالحيناشوجاني!صنععدهافإنهأكنَر،وللتوضيح

علىالمبدأهذايرت!ص17(.فىايبيدم1ِتخرقهمااضاصفاسشِينالزوجانيكونوعندما

جناسأتشكلاناهرأهَ،بمعنىو"إيشعا((هـوجبمعِنى"إيقَ"العبريهَالكلماتأنهوامَح

أخرىنصوصالنار.!لحعنو))أيخأاللهبمعنى))ياه"تعنيالمَيتلكهعتصحيفيأ،

أبناءهويوجهي!صمها،،كنفسهزوجتهيحبمنهي:ضعريفةعائليةبحياةتوصىِ

وعلىجد-سين،يكونودعندماباكراًيزوجهموالحَمَوى،الصلاحطريقعلوبناته

منهتفقِدُفلاهنزلكوتتعهدأمنخِباءكأن)وتَعلَمُ:الافيالكلاميطقالرجلهذا

علىصطغنياً.أصبحتدلكفعلتفإذازوجمَكاحترم3،24(.)أيوبش!يئاً(

93،)فىبيتهفيالبركةتظهرحقطعمدها،زوجتهشرفعلىدائماًالمحافظةالرجل

ينفقوأن،ولباسهلغذائهإهكاناته،لهتصمحمماأهَلينفقأنانرجلعلىث!.!(.

هوبينمامسؤو(جتهم،ويتحملبهمتعلقونلأنهموأولادهزوجتهلحَكريم!لاقعَهوهَدر

.الكونبخالقمتعلق

هذهجاءتهناهن.الحياةفيكشحريكينبعضهمامعهندهجنِكاناوزوجهَزوج

منخفض.بصوتمعهاوتكلمانحنالقاهة،قصيرهَزوجتككاتَإن:الحكمة

ببحضاستعنَمارتهلدىزوجتهعلىالتعاليعدمالرجلعلىيجبأخرىوبعبارات

بنصائحيعملمنكل9،النصنفسهيوهوجودصحيحالمحاك!ىالرأىِ.الأعمال

للملكممطرفة!اصهَحالةمنهأخوذالنصهذالكنجهضم((مصيرهيكونزوجته

جعِزاييل.زوجتهمقترحاتلمَبولهفادحهَبخسارةأصيبالذيآشاب

لاالزيجاتإبرابمكانموجوداً،الهمِكلكانعندهاالتلموديهَ،الحقبةبدايهَومع

للإسرائيليينيكنلملنا:صُروىهاهذا.شعريةلسالحةالمجالإفساحدونأحياناًيسير

وأيام(،العبريالمَقويمفىِالخاممس)الشهرآب15يوممنأمحنرفمِهيسعدونيوها

بيضاء،بزاتمرتدينيخرجونأورضلحمسكانهنالشَبابكانعندماالعَكفير،

كاذ!هنها.نظيفهَواحدهَيملكونلاالذينإذلاللمَجنبالمناسبهَلهذهمستعارهَ

،الشبابالفتيانأيهاصائحات:الكرهةحقولفيللرقصيذهبنألررشليمصبايا

إلىبلللجمالتنتبهوالا.لأحدكمزوجةتكونأنتريدونمنواوانخ!راانهضوا

هذهجاءتهنامن.الأولىللزوجهَالكبيرالحبيكونهاعادة.العاليالنسب

تدميربعينهرأىأنهلوكمافهذاهَبله،للرجلالأولىالزوجةتموتإعندما:الأمثال
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التلمود

من،عينيهأماممظلماًاسماسعاايصبحزوجهاصب!الأولىالزوجةتموتعندما((،الهيكل

ولى.الازهـجتهعملتههادائماًسيتذكرالثانية3للمريتزوت

اضقطة،اهذهحولبه.ينصحلمغبهـأنه،الزوجاتبتعدديسم!!كالتوراةالتلمود

النساء((.منلهيروقهابعددالزوات(طرجل))!لحكن:متعددةآواءصفحاتهفىِيذ!ص

أريعمنأكثروجوديمكن)الاأنهيصرحآخرمكانوفياررينية،االسلطةتؤكدهماهذا

رغبتإنزوجتهبطلاقملزم))الرج!!:التاليالمبدأيضعثالثاًحاخاماًأنبيد((.زوجات

مسموحغير:فيقولالأكبرالكاهنأما".موجودةوهيثانيهَيتزوجعندما،بذلكهي

فهذا،ْالزوجاتتعدديمارسونالنالمربعضكانإذا.واحدةصتلمحثربأالزواج(صلرجل

كانالزوجاتتعددأنتظهرالتاليةالحكايهَ.الحاخاماتمنأييثبتهولممؤكدغير

حياتهمنسنهَعشرةاثنتيكرسلَدالأميرلِهوداالحاخامابن))كان.مستحبةغيرعادة

ماقال:بالأهرأبوهعلمعندماعاقراً.وجدهاعادوعندما.زوجتهعنبعيداًللدراسهَ

سنينزوجهاانمَظرتالطاهرهَالزوجهَهذهإنالناسفسيقولهجرهاأنهلو؟العمل

منبالصلاةثرع)عشيقة(.وخليلةزوجةلهإنفسيقالبأضهـىتزوجماوإذا.طويلة

هناككان،المتخذةالاحتياطاتجميعرغمعقصها.منفشفيتابنهزوجةأجل

امرأةمنالزواجالرجليريدعندما:الكلماتتنقصهلاالموضوع.متناسبينغيرزوجان

موتزىِ=حلو،=)هاتزامرة؟أمحلوةهيهليسألأنالعادةجرت،فلسطينفي

عالحةؤوج!وجدأهنتوراتينِن:نصينفينفسهعنيكضفاللغزهذاهفتاحهر(.

وهنخيراً،طردصالحةؤوجةطردمن،الربلدنمنمرضاةونالخيراوجد

منأمرُّهوهاأنأفوجدت18،22(.)أمثالونفاق،سفهٍذوفهوالزانيةأمسك

ينجواللهأمامصالحاًكانمنقيود.ويداهاوشبكةأحبولةقلبهاالتيالمرأةالموت

نستنتج،الكماليبلغنلاالنسوةجميع7،26()الجامعةبهاأفيُقتنصالخافىأط!ها

الرجلجهنميروالنالذينبين"منالتاليهَ:الأهثالفىِالملاحظاتمنبوضوحهذا

لاالذينأولئكعدادمنهوزوجمَهمنالمحكوم))الرجل((.الشريرةزوجتهمنالمحكوم

يصرخكمنهوزوجتهمنالمحكوم))الرجل.(23b)بيتزا"الحياةفيلهموجود

أحد((.ينجدهأويسمعهأندونويستجير

لازواجهماإبطالفإنالانفصالالزوجانأرادإذاأنهعلىالتلموديالتشريغينص

ذلك؟معالجةيتمكيفلزوجها.كالجذامالشريرة))الزوجهَ.صعوبةأييشكل
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ئليةالطاةالميا

سيئة،زوجةالأحدهمكان))إذا:يقال((مرضهمنحشفىوبذلكبا(طلاق،(جهجرها

)ألِبيديم(."دينيواج!اروثافإن

فظرببرجهاتتبشرانوشاماي،هليلهدوستاكاشط،الميلاديالأولالقرنفي

تحظلثمبعلالهاوصماواهرأةوجلاخذإذاأالتوراتىِ،النصتفسيرفيمتنالَضة

منويصوفهايدهاإلىويدفعهطلاقكتاببهافليكتبعليهاأنكرهلعيبعنده

وأ"العري((حرفيأتعنيعليها((أنكره)اعيبوجودالعبارة24،1(الاشَتراع)تثنية(بيته

إلازوجتههجرللرجليحق"لاشامايمدرسةتفسرهماهذاما"بشيءاضعف))ا

))شيءالتفسير:عنامتنعتفقدهلمِلهدرسةأماله((.مخلصهَغيرأنهايكتشفعندما

((.واحدةلمرةالطبخأهملتأنهالوحمَىالطلاق"يمكنهيلي:ماوتقول((لائقغيرما

إذاهجرهايمكن))أنهذلكهنعقبةالحاخاملِستنتج((عينهفيحظوةتجدلم"إذاوأيضاً

التي،هليلتلامذةنظريةهيتسامحاًالأكثرالنظريةحجةمنها((.أجملامرأةوجد

قانونأ.بعدفيماأصبح!

الزوجيمارسبمقتضاهالذي،للتوراةالبطرلِركيالنظاميفضلونالحاخاماتكان

لمأموافقتإذاالمرأةهجر"يمكنأبدأالتلمودفيالقاعدةهذهتناقشىلم.مطلقةسلطة

فسخكان(.yed،1.14)((بموافقتهإلازوجهاتهجرأنللزوجةيمكنلالكنلَوافق،

وأالزوجمنمباشَرةللزوجةتُعطى)،أك!(،تسمىطلاقرسالةيستوصطالزواج

يمكنولا،بالطلاقالمبادرةيتخذمنأولهوالزوجأنوالواقع،يكلفهمنبواسطة

الواقعهذا.عقليبهوسالمرأةلإصابةيؤديالإجراءهذاؤوجها.تهجرأنللزوجة

يعلنلاحقاً.للمرأةالفعماناتبعضعنللبحثويؤديبه،ومعترفأموجوداًكان

هذهمثلفيإلاث!لمحك!(،)؟.3،فجرها((يجبالزانيةالمرأة"أن:التلموديالقانون

يهجرهن:الرسميالتصريحإليكم.عليهموافقأنهمعمحبذ،غيرالزواجفإن،الحالة

ضثمي!مصنضم،أيضأأوهذاقيل:هكذالأجلها،دمكيالهيكلفإنالأولىزوجته

أقبلىولابعدمنالتقدمةإلىالتفتلاأنيحتىوعجيجاًوبكاءعاًدموٍالربمذبح

قالفطقهاأبغضتهاإذاأالهجر:يكرهوالله2،وأ()ملاخيهرضياً(ش!يئاأيديكمهن

ولاووحكمفاحفظاالجنود:وبقاللباسهيفطيالجوولكنإسرائيلإلهالرب

زوجتكأبغضت"إذاذلك:الحاخاهيينأحدشرحوقد2،16(.)هلاخيتغدووا(

النصان((زوجتهيطردمن"مبغوض:مختلفةبصورةشرحونهاآخرينلكنفاطردها(.
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اقلمود

الزوجةيخصالأولوالنصفى،الأالزوجةيعنياضانيااضصاأنبقبولمتوافقان

اضانية.ا

الافتراوَهذالأنجداً،متأخراًيأتىِاونياالطلاقبحدوثينذرأنمالظرفيمكن

كذلك.للزوجةشَرعاًيعودالزواجتعويض.الخطوبةفترهَخلاليحدتَأنيجبكان

قوتىِ،أسقط.عنقيعلىوثقلتفاحتكتيدهفيهعاصئيَنيرأش!ذَ:تقولالتيالاَية

مطبقأهذاكانهل1،14(إرميا)مراثي،القيامهعهاأستطيعلاأيدفيالسيدجعلني

كانإذالكنكبير.بمبلغلهاهديناًسيكونخطوبمَهابفصل،شريرةامرأةلديهمنعلى

إليكم.الخطوبةمبلخدفعدونالطلاقللزوجيمكن،فضيحةيشكلالمرأةسلوك

انتهكتإذا:الخطوبهَهنحقهاالزوجةتتلقىأندونالزواجفيهايفسخالمَيالحالات

غطاءتضعأنأيجبالمرأةتتزوج)عندماالرأسعاريةبتجوالها،اليهوديالشرعالزوجة

وإذاالعت!ارع،فيالصوفحاكتإذا(،الفضوليينأعينعنهايمنعوهذارأبمها،على

سماعأيجهورياً،صوتهاكانإذازوجها،أطفاللعنتإذا،المارةمعحديثاًأقامت

بيتها.فيبهتتحدثماجيرانها

،الهدفهذاأمامعائقاًيشكلالمرأةعقمفإنالأولاد،إنجابالزواجهدفأنبما

طفلاً،تضعأندونسنواتعضرامرأتهولازمرجلتزوجإذاأنهشَرط:وضعلذلك

سيلازمهاالمهجورةالمرأةتتزوجوعندماإبحاب.دونالرجليبقىأنالجائز،غيرفمن

سنواتالعشرفإنجديدعمَمهناككانفإذاأيضاً،سنواتعشرالجديدزوجها

الحمل.فشلحدوثمنذتحسب

أمامعائقاًكاش!إذاإلاللطلاقسببأتكنفلموالنفسيهَ،العقليةالاضطراباتأما

أصبحوإذاهجرص،زوجهايستطيعفلا،الجنونهنبمساهرأةأصيبت"إذا.الزواج

لهاحاميولامعثِنلاالمرأةلأنلماذا؟الووق((،باستطاعتهفليسمجنوناًْالرجل

بنمْسمصاباًالرجلكانوإذا،السيئينالناسضحيةعقليأالمرلِضةالمرأهَوستصبح

أفعاله.نتيجةيعلملالأنه،الطلاقيمكنهفلاالاضطرابات

ليصرأنهوالواقع،للزواجنهايةيضعهنوحدهفالزوج،نظربذلكإلىنوهناومهما

إلىالزوجعلىضغطأتمارسأنللمحكمةيمكنأنهالتلموديالشرعيعلنإذ،كذلك

عائق:دون،/الطلاقفيهايعطىالتيالحالأتإليكم((.زوجتيبهجر))أقبل:يقولأن

،المرأةتحملعلىالقدرةعدمإظهار،الرجلعنددالجنسيالعجز((،الزواجإتمام"رفض
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الطئليةالحياة

زوجته،معروجيةعلاقةأىِإقامةعدمالرجلتمنىإذا.سيئةبنواياشحوهاشاْلعَصرف

فييقمأ3وإذاواحدأ،أسبوعأهليلومدرسةأسبوعنِن،تمنحه"ساماىِ((مدرسةفإن

للمرأةيمكن.الطلاقعلىيرغمفإنه،زوجتهلمساكنةوالعودهَأمنيتهاخاءبإالمهلةنهاية

الحىَللزوجفإنزوجها،رفضعلىتصميمهايعجبها،لاالذيالزواجص!تعَحررأت

لهايدفعأندونهجرهافيمبهنههولحفهافيالزوجةاستمرتوإذاالأمنيهَ،هذهبإلغاء

الخطوبهَ.هبلغ

بأعمالقامأومعد،بمرضأصيبإذازوجهامنالطلاقتطلبأنللمرأةيمك!

هجرعلىترغمهلنالمحكمهَفإن،الزوجفيعيوبتظهر"عندماللاشمئزازمثيرة

الحالاتفيإجبارياًالطلاقيكون:يقولغاهاليلبنشمجونالحاخامكان".زوجته

الكلاببعريحمعكانإذا،مخاطيورممنيشكوأو،بالجذاممصاباًكانإذاالحَالية:

الجلود،دباغةأوالنحاسصهرفيعاهلاًكانإذاالجلود(لتحضيرقديماًيستخدم)كان

فيأنهمئير،الحاخامصرحبعد.فيمايمارسهاولمزواجهقبليمارسهاكانالمهنهذه

هخولةالزوجةفإنالزوج!ت،دنِنمسبقةموافقةحصلتولوحعَى،الحالاتهذهجميع

قادرةغحِرأننىأرىالاَنلكني،تحملهعلىهادرةأنهاكاعتقادها:الحجةهذهبإظهار

هذهبتحملهلزمهَدنالزوجةوفاقهناككانإذاأنهالعقلاءثظروجهةمنذلك،على

.عدواهتصيبهاالذيالبرصباستثناءالأشصاء

المرأةفيهاتتلقلمالتيالمدةكاشمامهما،للطلاقسبباًيكونالم،والإهمالالغياب

شَهادهَحالةفيإلاجديدمنبالزواجللمرأةمسموحاًيكنلم.الزوجعنخبرأي

هذهحولواضحاًالتنازلكانمات.قدالغائحبطإنمثلأ:تقولكأنبالثقةجديرهَ

شاهدينيتطلبالذىِبالقانونالزامهناليسالواقعفي.العامللحقخلافاًالنقطة

هنحلا(.6)*88،الزوجهوتلإثباتلَكفيكاذتواحدةشَهادهَ،معيندافعلإثبات

كانإذازوجها،هعتهاجربأنللمرأةالسماحيمكنالحالاتبعضوفيأخرىجهة

علىسترغمذلك؟ترفضوالزو!ة،فلسطينإلىالزوجْبالسفريرغ!أنلهالايروق

أما.الخطوبةمبلغمنتأخذأندونستهجرهمعارختهفياستمرتماإذابه،اللحاق

إلىالأخيرفسيضطرذلكلِرفضوالزوجفلسطينإلىبااسفرترغبالمرأةكانخطإذا

أراد!إذاالخطوبهَ،مبلغسيدفعثمومنالطلاقفسيكونيوافقلم!إذاهوقفه،تحديد

رفضمتوإذاالبمَاء،إلىالمرأةفستضطربذلكيرغبلاوالزوجفلسطينمغادرةالمرأة
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اقد،د

تعارضوالمرأةفلسطيزبمغادرةيرغباشوتَكالتإذا.الخطوبةمبلغدونهجرهاسعسِتم

الخفوبة.ودفعاطلاقباملزمأفسيكونرفض!إذاالبقاء،إلىاشوجفسيضطرذاك،

سَانمهما.المرأةمصيرعلىيؤثرلمالطلاققالونأنيبدوالاعتبار،بعنِايلأخذمع

هوالزوجيةللحياةالعاليالمثل،واضحةمبالغةفهناكمثبتوغيرسهلاًالزواجإلغاء

تلكالمعيس.الزواجحالفيممكناًإلانفصاليكونقدالتلمود،لنظاموالمماوسالمعلم

المجموعةوسطكبيربشك!!الزوجيةالعلاقاتمستوىرفعفيجادةمحاولات

اليهودية.

لأولادا+3

مأغالباًوالتيالأولاد،إنجابفيقويةرغبةبامتلاكاليهودومنهمالشرقيونزصيز

"والبناتالبنين"إنجابيتطلببالكلماتالتلاعبالتلمود.صفحاتعلىتنعكس

Ber)1والمجتمعالعائلةمستقبليضمنونإنهم a47.!إنسانهوأولادبلا))شخص

نإ،عاتقهعلىيقعالذيالرئيسيبالواجبْيقوملاإنه(6.71R،)تكوينميت((

روايةبقراءةذلكمنالتحققيمكن.كبرىخطيئةالمقصودالعقممعه.سيموتاسمه

.المرضعليهاشتدعندهاالملكوحزقيالإشعياالنبيبينحديثجرى.أسطورةأو

:الربيقولهكذاله:وقالالملكحزقيالعلىللسلامِآموصبنإشصِاالنبيحضر

له:وقالالنبيأموصبنإشمعيافوافاهموتٍهرضحزقيامرضالأيامتلكأفي

إلىوجههحزقيافحؤَل،تعيشول!تموتلأنكلبنيكأوصالربيقولهكذا

لن))سمَموت"،الكلماتهذهتعنيماذا2(.-381،)إشعيا(للربوصلىالحمائط

حزقيا:سألطالاَخر.العالمفيأبداًتعيمت!ولنالعالمهذافىِستموت"))أبداً؟تعيش

أنهرأيتُ؟السببهوهذا-الأطفالىلانجابتقمنمنكلأالقابي؟"القصاصهذا)الم

الربأسرارفييدخلهذاهلمنىِ،جديرينغيرأبناءسيولدالغدسالروحبمساعدة

يراهمايفعل)الممجد!(الواحدتاركاًالقدوسبه،أمرتماتنفذأنيكفياسطوف؟ا

مناسباً.

26ثم

http://kotob.has.it



ال!ئليةالحياة

الحملهنعوسائااستعمالفإنالخطر،حالهَفىِالأمالحمليضعالتيالحالاتفي

فئاتتلاثهناك:التاليبالشكلذلكص!القانونلِعبرمطلولث.بلمسموحاًليس

المرضعا!،،الحاملاتالنساء،القاصرات:الأمومةتجنبعليهناطواتىِالنساءمن

،الإجهاضمنخوفاًالحواهلالنساءلهن،مميتاًالحمليكونأنمنخوفأالأوائل

قدوالذي،للطفلمبكرفطامعلىالجديدالحمليحملهنأنمنخوفاًالمرضعات

ذلكهبسببيموت

بهايعاملكانالتيجيداًالطريقةتظهر،وولديهمئيرللحاخامالمؤثرةالقصة

ظهربعدمافترةفيالدراسةبيتفييقرأمئيرالحاخامكانبينماأنه))حصلالأولاد:

بالكفن.فغطتهماالسريرعلىأمهماوضعتهما.منزلهفيولداهمات،السبتأيامأحد

نأ"أريد:زوجتهردتالأولاد؟أينسأل:،البيتإلىالحاخاموعادالسبتانتهى

ويرلِد.ثمينةأمانةوسلمنيهناإلىأحدهمجاءالوقتبعضمنذسؤالاً.عليكأطرح

إلىتردأنيجبأمانةكلطبعأ،لا؟أملهأعيدهاأنيجبهلالاَن.يستردهاأن

إلىبيدهأخذتهعندها((.الأمانةأعدتفقدموافقتكأطلبأنودونحسناً!صاحبها

مراً،بكاءًالمنظرلهذاالحاخامبكى،الجسدينيغطيالذيالكفنووفعتالعلياالغرفة

عندإليهتعادأنيجبأمانةلهمنكلإنليتقلألملزوجها:المسكينةالأمقالت

وجزٍوداءهو!ثقأوبأدظم((0الرباسمفليمجدأخذوالربأعطىالرب؟الطلب

وصياناأهيجوفهنخرجتعرياناًوقالوسجد.الأوضعلىوخروأسهشعر

)أيوبمباوكا،الربالم!مفليكنأخذ،والربأعطىالرب.هناكإلىأعود

0)1،02،21

أيضاًتظهربلالإلهمِة،القوانينأوللأوامرالتامالامتثالعنفقطتعبرلاالروايةهذه

الحرصبهدف،اللهستهرسلةوثمينةغاليهَأمانةبمثابةالأطفاليعتبرونكانواأنهم

ماذلكوأ*صباب.البناتعلىالبنينتفضيلتظهرعديدةنصموص.الحرصأشدعليها

كلفيإبراهيمالربوباوكالسنفيوطعنإبراهيمإوش!اخ:التاليالنصيفره

يرزقلمإنهالحاخاهات:أحدأجابشيء((؟"كلمعنىها(.`241أتحوينشيء،

.واحدةبابنةرزقإنهلطفاً:أكثرآخر-،خام.بالبنات

لهقالعنهيخففولكي.لذلكهنزعجاًوبدا،واحدةطفلةالحاخامزوجةوضعت

حقأ،يواسيكوالدكله:قالأخرحاخاماًلكن.واحدةالعالمتعدادزادلقد:والده
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التلمود

بجنسين،إلاالرجودععىالمحافظةا-ا!ااباسمطاعهَلِكناسبمإذ،حاخاميمثلهذالأن

))أييعِديم".فمَطنجناتلديههنوتصِس!ذكورا،أطفالهكانمنسعيد

وبمقدورهم،الشيخوخةعندلأهلهمعوناًسيكونونلأنهمالذكورالأبناءيفضلوت

منالاسعَياء.مشهورينررجالاًأطباءيصابحونوهمبرؤيتهمالأبوىِالطموحإرضاء

كنزالبنتمححب:لقدالتلمود.حفظهاالتي"سيراسيد"روالِةفيجاءالبناتإنجاب

سنيفيالسحرمنعليهايخاف.الخوفمنجفنلهيغمضلالوالذها.كاذب

لعدمالزواجسنفر؟عليهالِخافالضِاع،منعليهايخافومراهصًها،طفولتها

لاعجوزاً،هسنةعاقراً،تكونأنيخافتحَزوجوعندما،الزوجإيجادعلىقدرتها

البركهَتفسيرفينفسهاالفكرة؟.والشعوذةألسحرستتعاطىكانخطإذافيمايعرف

يتطلبنلأنهن،بالبناتترزقأنمنيجنبك،الربويحرسكلاليباركك:الكهنوتية

حبهيفوقالحبوهذاشىء،كلمَبلأطفالهبالإنسانأنالواقعأ.دقيقةمراقبة

!.لأطفالهميذهبالاطفالوحبللأطفالالأبصط1مثلاً:اصبح"حتىلأهله

باليتاهىالاهعَمامشبالأخص،وسعادتهمراحتهمعلىوالسهربالأطفالالاعتناء

يقصدوفَ،.كلفيالعدلييمارسمنإمباركبالمَقدرر.جدووصالحكعملمطلوب

النصهذاأنآخرحاخاميصرحالصغر.معدأطفالهلِطعمالذيالإنسانالقولبهذا

صزوجهم.نَمومنببتهفيالأيتاميأويواحدأيعلىأيضاًينطبق

معللتصرفوالسيئةالصالحهَالطرقحوا!للأهلتوجَهحكيمةكثيرهَتحذ-سات

اعلى.ليوسفيعقوبانحمِازهىِالرأيهذاأوحَاالتيئالمؤسفةالنتمِجهَ.الأطفال

المساهحةفيالمبالغهَببنوسطهوهفبأخذيوصىالأولاد".بينيميزلاأنالإنسان

فإنه،الطفلمعاقبةعنأحدهماهتنعإداداالمفرطهَ.والقسوهَالأخطاءتصلحٍلاالتي

الرشد.سنفىيصبحعندماالولدمعاقبةعدميجباممنأمللأ.دونفاسداسيبقى

الأطفالتجاهالحكمةتنص.أطفالهإرهابفىييالغألاالرجلعلى:ثانيةناحيهَهن

2.6(.أسيماخوصَطاعيمنىباليدوضمهبم،اليسرىباليدردعهمعلىوالنساء،

الانتحار.إلىصبحِاًقادف،التهديداتلبعض!حالاصَاهنالكأنبالذكر،الجدرر

شيئاًلهلايقولأنويفضلفوراً،يعاهَبهبلطغله،يهددألاالرجلعلىإنهيمَاللهذا

ثفسه(.)المصدر

ماشيئأسيعطمِهأنهلطفلالقولعدمإلِجبسابقاً:ذكرتهامةأخرىوصسِهَ
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إفىبطمعهميميلونالأطفالىأنومماالكذ!أ-الطفليعلمذلكلأن،بوعدهيميولا

كلامهمْبحضورفيالحذرإلىالأهلت!عوالحكمهَفإناحنزل،فيسمعوههاتكرار

وأبمِه.أههلكلامتردادهوالشارعفىِالطفليقولهما،أطفالهم

4-اقىبية

فيفاعلينكأعضاءالعيشأطمالهمتعليم،بالأهلالمنوطهَالرئيسيهَالمسؤولمِهَتمَضىِ

التىِالممَواصلهَالسلسلهَفيمسهَحلقا!فيبوضعهميعَعلقالأهر،اليهوديالمجتمع

منفإنلهذاجمِك.إلىجيلهنبالعمَيدةهساسدون،الدينىالإرثنقلعليهايجب

الومب!آمركأنااقياكلماتهذهأولتكنللأطفالالتوراتعليمهىِالواجباتأهم

فيهضيتوإذابيتكفيجلعستإذابهاوكلمهمبنيكعلىكروهاقلبكفي

بحماسةستعلمهاالوصيةهذه(.4،7الاشتراعأنثنيهَقمت،لةذا!توإذاالطرصش

ررشخمنكثيرهَ.الواصطهذاأهميهَتظهرالتيالتلمودلِهَ.التصريحاتأطفالكإلى

العالم،هذافيبفرحثمارهميجمعونالد-شأولئكأحدفهوأولادهذهنفيالتورا

5أ!127،الآخرللعالمسيبقىورأسمالهم )0 ehabأنهلوكماالحورا،فيابعهيعملهن

جدأفضكواح!ضاحترسإنماإايضاً:ومَعِل"(4.944،لكوصنأبداً"يموتلن

علمهابلحياتكأيامكلقلبكمنتزولول!عيناكو6لهاالتيالأهووتنحعىكيلا

:الربليقالحينحوويبفيإلهكالربأهاموقفتررمبنيكوبنيبنيك

التيالايامطوالىهخاكعييعحلموالكيكلاهيأسمعهمحتىالضعبليأاجمح

01الاضعتراع)تثنية،بنيهمويعلمواا!ةوضعلىيحيونها -.)4c9

ذاته.بحدالمَعليمبهومرموفأ،هكانأالترببةمنحتبموجبهالذيالسبب

نمَصتكإذالكن،ينقصكضنىِءفلاالمعرفةامححسبتأإذاأنه.تؤكدشائعةحكمة

بعمىمصًنعونتحنذللث،منوأكتر"(.6.1،)أحبارششِاً،تكسب3فأتَالمعرقه،

يعبرمصطلحاستعمالالصعبوهن.المعرفةبنشرمتعلقذا-لهبحدالجماعةوجودأن

الممسوحنِ،تلمسلاالنالية:الأهثالفيالموجودةهيالمَويةالتعاببرالترببة.أهمبةعن

،المدارسأطفالهمالمدهولون(أوالممسوحون23.161(.حوليات)1أبحائيتؤذولا
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الحقلديناليسالتلامحِذ.إ(!امخلالىمنإلاالعالميوجدلا.معلموهمهموأبنائىِ

يأفيهايوجدلاالمَيالمدينةالهحكل.بعاءإعادةأحلمنكانلوحتى،تثقيفهمبتعليق

والدمار.الخرابمصيرهامميكون"تلميذ

)إرشاد(عظةمنجزءاًشكلتالتيالأسطورةعنهعبرتماهوالكبيرالمعنى

غاداوا.وبأونيماوسبيور،بنببلعامهقارنتهممِمكنالعالمفيفلاسفهَلِوجدلا.قديمة

إسرائيلشعبمحاربهَيمكننا"كيفله:وقالواالأخيرهذاالوثنيينجميعقصدفقد

ماإذاوهدارسهم(كنيس)جمعكنائسهمإلى))اذهبوا:أجاب؟".عليهموننتصر

لأن،عليهمالتغلبهنتتمكنؤافلن،دروسهميمَلونوهمأطفالهمصخبسمعتم

اليدينلكن،يعقوبصوتالصوت1"0الثقةهذهأعطاهمإسحىَ)أباهم(بطررركهم

المجمع،بيوتفىِيعقوبصوتسُمععندهاأنهيعنيهذا(27،22)تكوينعيسو،لجىا

.مقيدةتصبحعيسويدىِفإن

أولتعود،كثيرةمدارستأسستفقدوتثقمِفهم،الأطفالتعليمفيللرغبةنظراً

مخططاًلكن.م.قالأولالقرنمنالأولالنصففيشتاخ"،بن))شمعونإلىتجربهَ

الهيكل:تدصرِمنسئواتعدةقبلغاهلا((بن))يضوعوصفهتنظمِماًأفضلمدرسياً

لكانع!لولاهالذيغاملا((بن))يسعوعالمسمىالرجلعنطيبةبذكرى))احتفظوا

منوينتج،ابنهيثقفأنأبكلهنيقضتيالواصماكانالتورا((.نسيتإسرائيل

فيمستقرلِنمعلمينتعيينعلىالأهرحزمفقد،تعليمأييتلقىلااليتيمأنذلك

يصطحبواأنالمدينةخارجالمَاطنينالاَباءعلىتوضطثحط،الأطفاللتعليمأورثمليم

علىبعدفيماالاتفاقتموقد،محرومينيظلونالأيتاملكنويتثقفوا.ليتعلمواأطفالهم

سنبينالأطفالوبوضعمقاطعهَ،كلفيجيدبمستوىهدربينأومدرسينتعيين

يتذمرالمعلمكانعندماأنهيجصللحدولكنإداوتهم.تحتعضرةوالسابعةالسادسة

بن))يشوعجاءأخيراً.المدرسةمنويهربيتمردالتلميذهذافإنلَلامذتهبعضهن

سن!لتالأطفالتعليمإليهمويوكلوالمدنالمناطقعلىالمدرسينتوزيعوقررغاهلا"

والسابعهَ.السادسة

.والمدنالمناطقفي-موزعةجماعيةتدريبهراكزإقاههَتثبتوثيقةأقدمكاتَتلك

صزَححيث،والتدنيبالهبوطبدأتالعاليةالمنظومةهذهأنيبدوالزهن،هرورومح

الذينالناسبسببسيكونذلكفإن،دمرتمدأورفَمليمكاشط))إذا:الحاخاميينأحد

024
http://kotob.has.it



الطئليةالياة

عنيبحتحصانأنهالتعبرِبهذاالحاخامقصدلقدأطمدرسة((.أولادهمإوسالأهملوا

عدمجراءمنشِتظرهمالذكَببالخطرمعاصريهإلناعهدفه،تاريخي(!اقعبسيطسرد

منبالتكَلصير.متهمونجميعأالأهاليإنيقللم.أطفالهملتثقيفالمدارساستخدام

طفلهيصطحبأنبعدإلاإفطارهشِ!ناوايمنلمأنهالحاخاماتأحديرويثانيةجهة

المدرسة.إلى

وتعميمالابتدائيالتعليملإحياءمضنيةجهوفىاًخئاالحاخامبذلالثالثالقرنوفي

الأمر؟سأتدبركيفالتورا،نسيانإسرائيلأمنعكي))!جتهد:أقوالهإليكم،فائدته

جلودهاأحضرلحمها،مناليتامىأطعم،الغزلانأصطادالشباك،أنصجٍ،الكتانأغزلُ

وأثقف،الأمكنةأحدفىِأستقرذلكبعدالتوواة،عليهاأنسخأورالَامنهالأصنع

ثم.الخمسةالميشنافصولمنآخرينوستة،الخمسةموسىأسفارمنأطفالخمسهَ

المَوواة،الاَخرينتعليممنكمواحدكلعلى،عودتيوحتىغياليبدءمنذ:لهمأقول

الملاحظةتجدرإسرائيا!.فيالنسيانعالمفيالسمَوطمنالتورامنعتهكذاوالميشنا

أوضاعكانتمهماالأطفالجميعتثقيصْفيواجتهادهمالناسحماسهَإلىهنا،

بالأطفالاعقيمَول:منهناككانابداً،مهملينالفقراءالأطفاليكنلم،أهلهم

"ءمنهمتأتيالتورالأنالفقراء

السابعة،أوالسادسةسنفيالمدرسيهَغاملا((بن))يشوعمنظومةفيالتدريسيبدأ

علىآخرمكانفييعثرلكنهالخامسةالسنهنابتداء24()5،آبوثضوسوعةتُعطى

بعدنستقبلهبلكتلميذ،ماطفلأيقبولعدمعليناسنواتشطقبل:التوصيةهذه

متفقةالسلطاتجميعبثور.متعلقالأمرأنلوكمابالتورا،ونسمنه،السادسةسن

قادرة،الشبابفترةفيالمتلقاةالدراسةلكن(مبكرةسنأفيباكراًالتثقيفبدءعلى

نشبهبماذا:الحاخاهاتأحدصرحالخصوصوبهذا،دائمانطباعإحداثعلىوحدها

الذييشبهومن،نظيفةورقةعلىبهنكتبالذيبالحبراشبهإنه:الطفلوهويتعلممن

لَأكيد4،2(.)آنجوثمسودةورقعلىللكتابةالمستخدمبألحبر؟شيخوختهفييتعلم

فييسريالتورافكلامشبابهفيالتوراأحدهمتعلمإذا.نفسهالموضوعحولآخر

الحكمةفإنالشيخوخةسنفىِتعفَمإذاوالعكسفمه،هنواضحأويخرجدمه،

فماذا،الشبابسنفىِوأ!طالتعلمفيالرغبةلديكتكنلمإذاقولها:فيصادقة

عجوزاً.تصبحعندماتفعل
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لتلموفىا

وقدكثيرونوالتلاميذوشائعةمنتضرهَكانتالمدارسفإناضلمود،افيجاءو!صا

1())بشِارمدينةفييو!دكانأنهتفيدبشهادةا(ضانيالقرنفيالحاخاهاتأحدأدلىِ،

لاتلميد.أربعمائةمعلمولكلابتدائي،معلمٍأربعمائةمنهاكلفيحضيسأ،أربعماحة

كاتَالتعليميةالمؤسساتأنجيداًتوضحلكنها،مضخمةالأرقامهذهأنفيشك

شيء.ينقصهاويلامنتشرهَ

تضعاليهوديةالشريعةلكن.للغايةمحترهةكاشطالتربيةبمهنةالمهتمهَالشخصية

الطفليانجابيكتفون))الأهل.عائلتهمرتبةمنأعلىمرتبةفيالحالاتبعضفيالمعلم

كانواحاخاماتثلاثةأنرُروىالآخرهَ".للحياهَيقودهالمعلمبينما،العالمهذاإلى

يأفيهايوجدلامنطقةإدىوصلوا،فلسطينفيالترييةا!أحواالتفقدمعاًيذهبون

صاححاميتها.لهمفأحضروا،المدينةحاكملناأحضروا:للسكانقلوا،معلم

-حح!اتها؟هممن:سألوهم-مخربوهابلالمديثهَحماةليسواهؤلاء:الحاخامات

يمكنالذينوهم،لليهوديةحراساًفعلاًكانوالقد.المعلمونإنهم:الحاخاماتأجاب

السماء((.منللخوفمساويأمعلمكمنالخوف)المِكن،السمةهذهإعطاؤهم

نبوءةفيالمثالعلىتنطبقالمرليهنالمطلوبةالعاليةوالدينيةالأخلاقيةالميزات

هوإذالعثريعةيطلبونفيهوهنالعلمتحفظانالكاهنشفتيالأن)7.2(ملاخي

برملاكهوالمربيكان:إذاالتاليالنحوعلىالنصهذايشرحالجنود(وبملاك

ضرورةللمرليبالنسبةالصبركان.مثهتطلبوهافلاوإلافيه،منالتورافاطلبواالجنود،

التعليم.يمكنهلاالانفعاليالرجللأن،أساسية

مُربعندللتثقيفيذهبسناً:-"منوالأكبرالمدزَبللمثقفالتفضيلسلطةتُعطى

دنه.منالخمريشربوهن)الحصرم(الأخضرالعنبيأكلبمن؟يشبهفمنشاب،

ويشَربناضجاًالعنبيأكلبمن؟يشبهفمنمصن،رجلمنالتثقيفيطلبومن

-ماإلىبلللكأسشَظرلا:البسمِطالاعتراضهذالهقدمزملائهأحدلكن.المعتقالنبيذ

مملوءةتكونقدالقديمةالكأسوأنمصَقاً،نبيذاًمملوءةالجديدةالكأستكونقد.تحتويه

الجديد.بالخمر

عددتحديدمنها:التثقيففيسائدةكانتالعَيالطرقبعضعيىالتلموديدلنا

منهم:كلومراقبةشخصيتهممارسةالمعلموليستطيعالواحد،الصففيالتلاميذ

خمسةهوالابتدائي(طتعليمواحدمعلمإلىالموكلينالتلايذهنالأقصى"العدد
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الطئليةالمياة

مساعدةسناً،الأكبرالتلاميذلأحديمكنا!لأربعنِ،التلاميذعددبلغفإن.وعشرون

بطريمَةلتلاميذهيعبرأنالمعلمعلى.المثقف(ررىمحبذهغيرالزائدةالثرترة.المعلم

نادرهَكاذتالضروريةفالمواد،الكتابةوفن،القراءةكتباس!عمالومعمختصرة

تكرارالمعلمعلىالمستمر.بالمَكرارالذاكرةتمرينعلىاسَعليمايقتصر،الثمنوغالية

التورا،تعلمإذا:الطالبيخصفمِما546()ا-سوبلحفظهالتلاميذمسامععلىالدرس

مرةمئةالدرسيكررمنيحصد.ولمالحببذرهنفيشبهمراجعتها،علىيثابرولم

.ومرةمرةمئةيكررهمنمثلليس

عال.بصوتالدراسهَالتلاميذمنيطلبكان،الحفظعلىالذاكرةلمساعدة

الفمافتح،المقدسالكتابوادرس،الفمافتح:لتلميذهيقولكانمعلماًأنيحكى

يتعلقالأمرأيضطً،الاتجاههذاوفي(5كاه)ايروبمعك.تبقىلكيالميشنا،وادرس

لنسنواتثلاثبعدأنهالمحصلة،واضحبشكللفظهادوندروسهيتعلمبتلميذ

شَيئأ.يعرف

دعماً،العبريةالهجائمِةالأطفاليتعلمكيفتدلناللنظر،لافتةالتلموثمنقطعة

،الكلماتحروفمنحرفكليشكَّلكانوسهلإً،ممتعأالتعليمولجعلللذاكرة

نأفتستحق،وأخلاقيةدينيةثقافةلإعطاءسابقاًتستعملكاشطالهجائيةالأحرفلكن

بكامله:الدرسهذايذكر

ابن،يشوععهدفيحتىتكنلمأشياءيستظهرون،المدرسةإلىلِذهبونالأطفال

))ك!سب:التواليعلىمعناهماكلمتينهنالأولىالأحرفهما!،BوA)نون

يجريالمحسنالرجللأن!:نحومتوجهةس!لماذاللفقير.أحسن.5()!الذكاء"

لماذا.يساعدهمننحويتقدمالفقيرلأنأس!(؟نحومتجهة)!(قدملماذاالفقير.نحو

إذلالعدمبهدفسراً،يتمأنيجبالإحسانأنليعَعلم)س!(؟عنيبتعد)!(وجه

نعمطَ،لكيظهرأالممجد!(،الوا!دالمَدوساسمإلىتشيران7وا).للحسنةالمحتأج

L..K.:الاَتيالدهرفيويتوجكإرثاً،ويعطيكيخراً،ويجزلِك .Y .T .K .H Z.ممل(

هذاعلىتصرصاإذا(.تليهالتيالجملةأوالعبارةهفتاحيعطيالأحرفهذههنواحد

ويجزيكبنعمتهويشملكلِساعدك،الوحيد)الممجد!(القدوسفإنالفقير،بَحاهالنحو

إلىتشيرمغلقهَ،!7مفتوحة7انظر:الآتيالدهرفيويتوجكإرثاً،ويعطيكخيراً،

انظرن.الأخرىالعقائدعليهتصعببينماإدراكها،للعقليمكنالعقائدسضأن
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العادية3احالهَوفيأفعدغاأمامينحنيعندمااطهيخلصمنذلكسائمة،ولامنحنية

وسائل"استخدم،أخرىروايةح!طأالفقير"))تحم!بمعنىكلمتنِتعطعِانوول

حو،قائمة3انظر.الحفظعلىالذاكرهَلتساعدأضورا،اتدرصرعندما((للذاكرةمساعدة

إذاالرجلأنتظهرقائمه2َ+ومنحنية2+انظرمغلقاً.وآخرمفتوحاًفماًتصورمنحنية

الأولدالحرفهي!اصعادي.االزمنفيوكذلكالسمدة،وق!ينحنيعادلاًكان

يقول"؟دظهرهاتدير،لماذاخبيحث""شريرمنالأولالحرفهيR))قديس"

لأن"؟نحوتتوجه،قدملماذاالشرير.رؤيةأستطيعلا)الممجد!(:الواحدالقدوس

لماذا.تاجييشبهتاجاًسأمنحهفإنيالشريرندمإذا:يقول)الممجد!(الواحدالقدوس

معنفسهليجدالفسحةمنالدخوليمكنهالشريرندمإذاعنها؟تنفصل،ساق

خطأ.كذب،أوبطلان،الأولىالحرفهيح)H)الممجد!(الواحدالغدوس

أحرفثلاثةمنمؤلفة"كذب((كلمةلماذا"حقيقة((.منالأولالحرفTا)

شائع،شيءهوالكذبلأن+؟الهجائيةالأحرفونهايةووسطبدايةفيمتتابعةهجائية

ذاتالحمَيقةحكمةبينمانقطةعلىترتكز))كذب((كلمةلماذانادر.شيءوالحقيقة

زائل.والكذبباليةالحقيقةأنتعليملغرضم!ين؟أساس

يخبرونناوالتوارة،العبريةاللغةالتلاميذبتعليمالابتدائيةالمدارسفيالأمريتعلق

الأطفالنجعللماذاباللاوية،يبدأونكانواالخمسهَ،هوسىكتبدراسةلدىأنه

الأطفاللأن)اطمجد!(:الواحدالقدوسقال؟التكويندونالأحباربسفريأخذون

بالقرابين.الاهتماميبدأونوالأنقياء.نقيةطاهرةقرابينوالأضاحيأشقياء،

اليونانية،اطغةادراسةالضروريمنكانإذامامسألهَحولالاَراءفيتنوعهناك

الحاخاماتيصرحالاَراء.هذهضدالإجماع.اليونانيبالفكرمنهايتعلقماوخاصة

تسببهالذيالمقلقالفعلهوالجواب(اليونانيةالفلسفةابنهيعلممن)ملعون:بقسوة

كان:يليماالحاخاماتأحاَيعلمنالها.يتفرغونالذينأولئكأذهانفيالفلسفةتلك

آخرونوخمسمائةالتورا،يدرسونمنهمخمسمائةتلميذ،ألفوالديمدوسةفي

يجحبوأنا.أخيابنسوىمنهميبقلمالاَخرينهؤلاءمن،اليونانيةالفنسفةيدرسون

دراسةنحوبحرارةيوجهونكانواالدكاترةبعضوفلسفتها،اليونانيةاللغةبينالتمييز

كنعانويكونسامأخبيةفييسكنليافث،اللهأليرحبنوح:بركةاليونانيهَ.اللغة

اللغةإأييافثكلاميكونأن:التاليالنحوعلشُرحت9،27()تكويند،باً
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كانإذاماسؤالعلىحاخامأجابأخرىجههَمن.سامأخبيةفيموجودهَ(اليونانية

لهمسموحأنه:أجاب،لابنهاليونانيةيعلمكيالوقتمنمتسعلديهلر%،!مصموحأ

لمحرحألا)1،8(يشوعسفرفيكماالنهار.فىِولاالليلفيلاوقتلديهتوفرإذا

فيهالمكتوببكلوتعمللتحفظهوليلاًنهاوأفيهتأملىبلفيكمنالتوواةهذهسفر

نألرجليمكنبأنهصرحزملائهأحدلكن!ع(.وحيضئذطرفكتصمحيمئذبنك

المهاوة.يكسبهذلكع!نلابنهاليونانيهَيعلم

الفهمسريغالتلاميذ:منأنواعأربعةهناك:فئاتأربععلىيوزعونالطلابكان

خسارتهبصعوبهَ،وينسىبصعوبهَيفهم،بخسارتهربحهيختفي،النسيانوسريغ

يفهممنجيداً،نصيبهيكونكمنبصعوبةوينسىبسرعة!فهمهن،بربحهتعوض

الذينمنأنواعأربعةهناك:أخرىميزةسىء.نصيبه،بسرعةويمسىبصعوبة

تستوعبالإسفنجهَ،والمنخل،المصفاة،القمع،بالإسفنجيُشثهونالحكماءيجالسون

وتبقىيمرالخمرتدعالمصفاةالاَخر،هنويطرحطرفيهأحدمنيتلقىالعَمعشيء،كل

18(.)أيبيديماررقيقابزهرةويحتفظالنخالةفيطرحاهنخلأهاالحنَالة

هذافينصادف؟للبناتالتلموديةالتربويةالمنظومةتعطيهالذيالمكانهوها

بتعليمملزمرجلكل:الدكاترةأحدصرحبينها.فيماتماماًمتعاكسةنظرياقأالإطاو

لوكمايفعللابنتهالتورايعلِّمشخصأيالتورا:علىذلكبعديقرألكن،لابنتهالتورا

الأخيرةالرأيوتؤيدتُبشركاش!حيثذلكتؤيدوالأغلبية،الفحشعلىيدربكان

فيجسغإذاوظىاوسوطبينكمأو!وط)11،91(الاشتراعتثنيةسفرفيمثلاً

أبنائكحرفياًتعنيالعبريةالكلمة،قمتموإذانمتموإذاالطريقفيهضيتموإذابيوتكم

التوراكلامالنارتأكلأن"الأفضل:الحاخاماتأحدقال.البناتيستثنيوهذاالذكور

للنساء((.ينقلأنمن

هذاتتلقىفإنها،الذهبيالعجلبخصوصالحاخاما!أحدامرأةتسألوعندما

".المغزلاستعمالمعرفةإلااللهمتتعلمههاالمرأةلدى"ليسالجواب

جميعٍالعليا،التربيةاعتبرناهماإلىهذهالنظروجهاتتعودأنالممكنهن

عمقا.أقللتثقيفبحاجةهنلذلكالنساء،تهمكماالرجالتهمالدينيةاساجباتا

ستتأثربيتهاإدارةأنهنالخوفويمكنمنزلها.داخلالمرأةحياةكانتالحقبةتلكفي

هذاأنغيرلهإ.ستبذلهالذيوالجهد،الدراسةفيستقضيهاالتيالمدةخلالكليأ
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الزعماءكان.أخرىلأسبابيعودمد،للمرأةسعُعطىالذ!الموسعالتثقيفتجاهالنفور

النساءتثقعِصكانحيعثورومااليولانفييجريماكليعرفولىإسرائعِلفيالدينيونأ

يدكبيرانحلالذلكهنينمَجأندوو،الرجلمعمتواصلهَعلاهَاتفىِيضعهن

يشيرالذىِالمثلفيهلاحطهيمكنالوضحهذاإلىالوصولسالخوف.أخلاقهن

دفعتحيثالمسيحيةفييجريكانمايجهلونالحاخاماتيكىلموبالممَابلللعجز.

اليهوديةالطائفهَعكىعلىللعزوييهَأنفسهنليكرسنمهماف،نساءالدينيةالحماسة

إلاالشكلبهذاالمعسَمَبلاعتباريمكنهملا.اللهرريدهاحالةالزواجأناعتبرتالتي

إناثضمنها(العالم)هدهروالأهراضبعضالتلموديستنكرالاشمئزاز.منبشيء

أجلمنجداًاحتمالاكانفيه.مبالغتمَوىذواتنساءأي،03()4.3،الفريسيين

عميمَةدراسهَعلىللنساءموافقينغيرالحاخاهافبداحسِطالنوعهذامنميولممارسة

.للتوراة

الوالدينحب+5

دينيأ.إلزاهاًويعتبرهللأهلىتقديمهالوابطللاحترامرئسيةأهميةالتلموديعطي

منأهمبيمماالعالمهذافيالثماربفرحيمَطفواحدكلفإنالالتزامهداجراءوهن

والاحترامالطاعةالمقدس()الكتابالمَوراةتضعالآخر.العالمفيلهمخصصذلك

أبرم)الله(مكانكلفيالحاضروتكرمِطاعةهصاففيللأهلتقديمهماالواصط

أخروج،إلهكالربيعطيكالتيالأوضفيصركيطوللكيوأهكأباك

3،9(.)الأهثالأغلالك،جميعأوائلوهنمالكهنالربأأصموألِضاً:02،12(،

مخافةمعالمساواهَقدمعلىالأهل(الاحترام)أيهخافةأيضاًالمقدسالكتابيضع

الربتنسىأنأفاحذووأيضاً:01،3(الاويوأهه،أباهيحترمواحدأكلقيل:الله

تعبدلةياهعيإلهكالرببلالعبوديةداومنهصراوضهنأخرجكالذي

،.تحلفوباسمه

المطلوبمنصرامةأكثرالأهلتجاهالواصطأنالذكرالاَنفيالنصنِنمنيستنتج

أهميةيعطِه)الممجدإ(الواحدالقدوسلأن،الأهلاحتراممبدأأعظمما:اللهتجاه
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تكرمبماذا.مالكمنالربوأكرموأمكأباكاحترم:مكتوب.لذاتهاحترامهمنأكبر

زالريةفىِالملقاةالعسمبمنالحزمةتلكمنَلالسرائعياتمام،إياهمنحكبما؟اللهوتخدم

الوصايا،لهذهالاستجابةوسائلتملككنتإذاالفقراء.إلىالإحسانالعشعور،،الحقل

لعِع!ى.لايطالكبهاالالتزامفإنمتوفرةغيرالوسائل!هكانتإذالكنذلك،فافعل

إطاعةعلىهرغمفأنتالإمكاناتتملككن!إن،الأهللاحرَامبالنسبةكدلكالأهر

لاَخر.بابمنهتسولاًكنتلوحتىالوصية

تمَديمهيجبماتتجاوزللهتقديمهماالواجبوالتكرمِالاحتراممنحالةهناك

يمكن.اللهوصاياإحدىمخالفةأوعصيانإلىالاحترامهذايؤديعثدها،للأهل

الابنفواصط،عليهعثرضائعشىِءإعادةعدمأوبتدنيمعىابنهأهرأباًأنلوالمَفكير

لخزمأنلجهوأ!،أباهيحترممنأكل:النصهذاتعليموصط،والدهلإطاعةملزم

لي(.الشرفامشحقاقمحمِهمنكمواحدكل91،3(،)أحبارال!بت،بخ؟م

كلمةتعريفهما:كيفيهَإليكم،والتكريمالخافة:أعلاههستعملتانمختلفتانعبارتان

كلامه،يناقض،مكانهيجلسأو،والدهمكانيأخذلابأنمنهايفهمأنصطهخافة

،الطعاموتقديم،والاحترامالطاعهَواجمطعليهأنيفهمأنصبط.لرأيهخلافاًيعملأو

شَيء.كلفىِومساعدته،المأوىالعنَراب،

الأمتُذكَر91،3ُ()أحبارفىِلكن،الخامسةالوصعِةفيالأولالمقامفيالأبيذكر

هذالشرح،إلهكمالربأنافاحفظوهاوسُعبوتيوأباهأمهإنسانكلىأليهبأولاً،

أوصيوالدلِه.منواحدكلتجاهللابنالنفسيالموقفعلىمبنيةنظريةتطرحالفرق

أبيه،هنأكثرأمهويكعرمينحنيأنالابنعلىأنالعالموجودهنذالله(1قالمنأمام

للأب)الممجد!(الواحدالقدوسأعطىلهذا،والعطفوالحبالحنانتمنحهأمهلأن

أهامهعرفأوحيلقد.للأهلتقديمهالواصطالاحتراممنالأولالمقامفيالأولالمقام

التورا،علمهمنهوأباهلأنأمه،هنأكثروالدهمنللخوفيميلالابنأنأالله(أيضاً

الواجمطبالخافةالمتعلمَةالقيادةفىِالأم)الممجدإ(الواحدالقدوسأعطىلذلك

الأهل.تجاهإظهارها

أنهغير.الوالدينحبمجالفىِوالأمالأببينمساواةوجوفىذطثهنيستنتج

تفضيليجب،البنويةالواجباتفيخلافوجودحالوفيالتلموديالقانونبموصب
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التلمود

ا!لبانيوجهتوأميالأشرب،ماءأعصنيأبي:ليسالإذا:حاخامسئر.الأب

حا(دءعندها:الحاخامأجابأولاً؟استجيبلمن،نفسه وكراساعدتكلواجبسحريم!

.والدكتكرماأنوأهكأنتواجبكمنلأنأولاً،أبالى

القدوسيقول.الإلهيوالحضورالنعمةاسلأه!!،الاحتراميق!ماسذجمأااجيتايتلقى

وكنمتمعهماسكنأننيلوكماذلكأقذَو:وأههأباهشخصيكرمعندما)الممجد!(

لمأنني!سناً))فعلتُالواحد:القدوسيقول،والديهشخص!يُحزِنوعندهامكرماً.

منخريضعلىشاهداًكانلوحتىخائفاً.سأكونالحالةهذهفيلأنه،معهمأسكن

سئلالاحمَرام.قلةعلىيدلعملبأيالقياموعدمالنفصبضبطملزمفإنهوالديه

أمسكأباهأنافترضوا:أجاب؟أهلهالإنسانيكرمأنيجبحدأىِإلى:حا!ام

إذلالأوتأيخطعدمهوالأخيرفعل،ابنهبحضووالبحرفيوألقاهبالنقودمليءبكيس

:يقولألافعليهالتوراوصاياإحدىيخالفوالدهوددرأىإذا:أخرىفرضية.والدة

إنهاغولأ.بااعترضهالتورا،فيكتبماإشىأنظرأبي:بلالتورا.تخالفأنتأبي

"أبي،:أفضلبشكلالقولطلبلذلك،بالحزنسيشعرفإنهالطريقةبهذهيعبرعندها

الاستنتات.حريةتاركاًوكذا..((كذاآياتالتورافييوجد

التلمود:فيلِقال.للأفعالالصحيحالو!يبل،يتقدمأنفقطالتكريمعلىليص

والدهأرسلآخررجلبينما،جهنمنصيبهفكان،سمينةطيوراًأباهرجل))أطعم

أين:بنييا،أبوهسأله:للأولبالنسبةهذا؟حصلكيفالفردزس.فاستحقللطاحون

دونتأكلالكلابلأن،واسكتكلالعجوز،أيها:ابنهأجابهالطيوو؟هذهوجدات

الملكمنأمرجاءعندما،الطاحونةفيبنفسهالمَمحيطحنفكانالثانيأما،تتكلمأن

كانحتفإذا،للملكأذهبوأنامكانيخذ:لوالدهقالعندهاحنالمطاعمالبمصادرة

يمَحملها.منأناأكونأنا!لأفضكمنضرب،أوومذلةشتيمةهناك

))عندما:أحدهمعنقيلفقد،لأمهاتهمالاحترامبتقديمالحاخاماتبعضاشتهر

الحاخامعنيرهـىالشيخينا.أمامسأفهض((يصرخكان"مهاقداموقعيسمعكان

يركعكانالسرير،علىتستلقيأنأمهتريدمرةكلفيمثلاً:كثيرةقصصق"طرفون((

يومالدار،فناءإلىالذهابتريدأههكا!ط.تنزلعندماوكذلك،ظهرهعلىلتصحد

ابنهايديعلىسيرهاوتاتجطأههقدهي،تحتيديهوضععندهاقدمها،فزلتالسبت

لهمقالت.لزيارتهالعقلاءجاءمريضأ"طرفون((كالنبينماالأيامأحدفيالسرير.إلى
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الطئلبةالحياة

نأمنهاطلبوايجب،مماأكثرباحتراميعاهلنيا(سذيطرفونابنيأجلمنصلواأهه:

أنها!حمَىصرخوا،عندهاقدمها.ؤلتعندماا(غصة(!مفروت،يفعلماذالهمتقول

تكريمحولالتورابهتأمرمابنصفأجكإيسديفلنمرة،بمليونذلكهنأكثرفعل

الأهل.

:حاخاممنطلبغريبشخصإلىنسبتالموضوعهذاحولالقصصأفضل

الذيالوثني!تأحدفعلهما:انظرأجاب؟الأهلتكريميصلأنيجبحدأي-))إلى

التمينةالأحجاربعضاءشىالعقلاءأرادفمدنيثينا.ابنداهاويدعىعسقلانيسكن

ل!ت.ألفمئةثمانيقالواوآخرونألفستمائةربحهمماواليهودأحبارثوبلترصيع

وفىِ.والدهإزعاجرفصكالابن،آنذاكنومهفييغطووالدهالوسادةتحتكانالمفتاح

شقراءعجلةقطيعهأنجببأنمكافأة)الممجد!(الواحدالقدوسأعطاه،التاليالعام

هالمنكمطلبتاسأنيأعرف!ثم:لقامنه.لشرائهاإسرائيلحكماءجاء)صهباء(

أكرموأنافقدتهالذيالمبلغفقطمنكمأطلبلكني،المبلغبدفعفستقبلونالعالم

.والدي

تحملهاأنهغيرمؤلمة،بطريقةمعهعلانيةوتصرفتظاهرياً،قليلاًبلهاء،والدتةبدت

المجلس،كلأمامأمهصفعتهالمراتإحدىفي.مدينتهمجلسيرأسكانكبير،بتفانٍ

جهدأتبذللاكيأليها،وأعادهفالتقطهيدها.منب4ضربتهالذيالخفأفلتوقد

لمَأخذه.وتنحني

وضربتهالتوبعنهخلعت،.بالذهبمطرؤأالحرلِرهنجلباباًيلبسكانأخرىهرة

عملها.منلِخجللاكيساكناًيحركلملكنه،وجههفيوْبصقت،رأسهعلى

إنسانكلعلى،موتهمبعدحتىأيضاًيستمرأنصط،للأهلالواجبالاحترام

هكذا:يقولألاعليهعنه،للتحدثمناممبةلابنهكانتوإذاميتاً.أوحياًأباهيكرمأن

نأيجب،هوتهعنوالتكفير،معلميوالدييحكلمهكذابل،والدييتكلمكا!ط

مؤبداً.ذكرهليكن!ول:أنعليهوبعدها.الوفاةبعدكاملةلسنهَيستمر
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الاخمايمةالحياة

والجماعةالفرد+ا

جسمفيعضوإنهالمجحمع.فيعضوأبلمنفردأ،للعيمنَرمهيأالإنسانيكناسم

معبعلاقاتهمرتبطةكثيرةواجباتلهاللهأوجدالسببولهذا)الإنسانية(.البشرية

جيرانه،علىيؤثرسلوكهيشماء،كيفمابهاسمالههنكاًاجس!حياتهالاَخرين.الناس

ألحممقط16،22()إعدادالتاليالنصفيواضحةالحصِقةهذه.عليهسلوكهميؤثركما

وعلىيخَطأواحدوجلجصدٍذيككأوواحإلهيااللهموقالاأوجههما،على

وبدأهثقابأأحدهمأخذ،سفينةمتنعلىبطاقمأشعبهالأمرتَسخطُ(.كلهاالجماعة

أليصهُمّكم؟ما:أجابهنا؟تعملماذا:الآخرونلهقالهقعده.تحتثقبأيفتح

ويغرقناهنهسيدخلىالماءلكن،مقعديتحتأثقبإننيليهخصصاًالمكانهذا

جميعاً(.

بماالجماعةتجاهاتخاذهالفردعلىالواصطالمولَفالمثلهذافيهلِّيللخصوقد

.أ،141؟أكونفمن،لنفسيكونيلي،يكونفمنلنفصي،أناأكنلمإذايلي:

كانبينما.للآخرينالتبعيةوتجنببالنفسالثقةيجبالأولىالحالةفىِول("06

الاَخرينمنالإحسانتلقيفكرة،فإنالمحتاجينتجاهالبزَبأعمالجهاراًالقيامالمطلوب

لالكن(،الطبخيخص)بماعادياًيومأسبتكهن))اجعل.اليهوديتنفركانتلذاته

)عندالشارعمنالعظامواجمع"قمآخر:مكانفيوقيلقرببك((.لمساعدةتلجأ

مكانةوليمحترمرجل))أناتقل:ولارؤقك،الطريقةبهذهواكسب(،المدينةاحتلال

تعود،الطعام!جبةتتبعالنعمةأعمالمنمقطع((.سيطرتيتحتوالعالم،مرموقة

بحاجةتجعلنالاأنوإلهناربناياإليك))نتوسلالدعاء:هذايتضمنالحاخاميةللحقبة

،المحدودةفقطلكن،لقروضهمأو(البشرية)الكائناتودملحممنالصدقاتإلى

للأبد((.ومرتبكينخجليننكونلابطريقةاممريمةا،المقدسة،المفتوحة

يسقطمنلكلمظلمأالعالميصبح:نفسهالإرشادتظهرأخرىنصوصاًإليكم

يتصدقعندماحقيقياً.وجوداًحياتهتكونلاعندهاالاَ%سين،مائدةهيمنةتحت

يهدأفلن،أبنائهأمه،،أبيهمالمنجزءأتلقىإذاأنهغير،فكرهيرتاح،مالهمنإنسان

الفرحالغرباء.هالفيحصةيملكهنإلىنفسهالشيءإضافةانجديغيرومن،باله

2،ي
http://kotob.has.it



التلمود

سفرفيجاءالغير.مالهنمكاييلتسعةمنأكبرهوالخاصملكنامرواحدإ!بمكيا

خضراءؤيتونووقةفيهاوفيالعشاءوقتالحمامةإليهأفعادت)2،11(التكوين

الأوض(.عنجفتالمياهأننوحفعلم

،الزيتونمنأمزطعاهييكونأن)الممجد!(:الواحدالقدوسأماما(جمامةتقول

تعنيماذا.والدمبالجسدهتعلقلكنهاسسل،كاحلواًلِصبحهنكيتقدمعندهاولكن

إسانيحدأنهاالبشر؟أبناءبينمعظمةالدناءةتكونوقتأيفي،الكلماتهذه

طائرالكيروآ؟هوماالكرِوم.قبليتبدلوجههفإن،قريبةمساعدةإلىبحاجةنفسه

عدهَ.أشكالاويأخذلونهيتبدلالشمستسطععندهالأنههكذا،سميساحلي

عليهحكملوكمايكونقرييه،منانمعونةتلقىِعلىدورهيقتصرالذفيالرجل

الماء.وحكمالنار،حكمبجرهين:

نأعلىقادرالفردبأنالاعتقادعدمالضرورفيفمن،فضيلةالامشقلاليةروحٍأنهع

تطورياًمنحىًالحياةأخذتلقد؟أكونمن،لذاتيكونيلَريبه.عنمنفصلايكون

الحسبانبعينالأخذواجبهمنأنلدرجةكتيرة،بحاجاتالإنسانيشعرجداًمعقدة

كانعمل"أيالتأمِل:لهذاحاخاماستسلمالاَخرين.لعملبهايد!نالتيالراحة

القمحَحصدَبذرَها،الأرضَ،حرثَ؟ليأكلهالخبزعلىيحصلكيلاَدمضرورياً

ذلكفعكسأناأما.أكَلهذلكبعدخبَزَه،عجَنهُ،طحَنهُ،،السنابللفص!ذَرَّاهودرسَهُ،

عمله؟كانأعملأىِ:للملبسبالنسبةكذلك.أماميشيءكلفأجدصباحأأنهض

عليئفماأناأها.لارتدائهلباساًيصبحأنلَبلنسَجَهغَزَله،حلَجَه،غسَلَه،،الصوفجزَّ

يقرعوث،تصرفيتحتالحرفيينجميعجاهزاً.شيءكلفأجدصباحاًالنهوضسوى

وللذينالبسطاء،للناسبههدينونهممالكلمدركاًعملهمنتاجفأجدأَنهَضُ،بابي

وفصلتمييزفيالتقليلالأغنياءواجبفمن،رفاهيتهمتأمنِنفيجهودهمساهم!

نفعفماالجسداسمَؤصلإذالَقول:الحمَبهَتلكمنحكمهَ.الاجتماعيةالطبقات

تضامنيظهرآخرهثل.الظروفجميعفيالناسبينالترابطعلىيؤكدهذا؟الرأس

الفردعلىتوبطإذا".نوافذهلتعاسةفيا،البيتانهاراإذاالمجمَمع:هعالفردوتلاحم

الفكرتجنبفعليه،الجماعةخدهةفيهونشاطهأن،ضميرهيشحذوهويفهمأن

حاخاماتمنلافتةبطريقةهذهالنظروجهةشرصطلقد،الطبقةلغطرسةالشرير

ويعمل،المدينةفيأعملأيضاً،وجاري،اللهخَلْقِمنأنا:الشهيرةبنىِ"))ياأ!ديمية
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الاجتمايمهالبإة

فأنا،ممنتيفيبارعاًيكودنأنأستطعلمإذاأيضاً،وهوللعم!!باكرأأنهضالحقولفي

أشَمِاءوهو،كبيرةأشياءفعلفىِأرغبإننيتقولونقد4.مهنتفيمثلهافعلأنأسدرلا

،ضروريهولمانعملفنحنصغيراً،أمكبيرأأكانالأشياءهذهفيعملنا؟صغيره

السماء..نحوقلبهيوجهمناواحطوكا!

شمعونيدعىشخصاًأنيُروى.أصيلحاخاهيوحيمننسجت،التاليةالقصة

بن))جوخانانللحاخامالأيامأحدفيقالالآبار،حفرفىِيعمك،سخنينقريةمن

عملكمنأهمعمليلأنذلك؟كيف:الحاخمامأجا!متلك،كبيررجلأنا"زكاي

ال!سيهَ،للطهارةالماءاستخدامبضرورةامرأةأولرجلتقولعندها،للجماعةبالنسمبة

واعيَّالرب1:الكلماتهذهتفسيرهومغزىأفضل17(4،علىذلك.يؤمنمنفأنا

الذيالراعيمهنةمنأكثرمختصرةمهنةالعالمفييوجدلا!ثيء(.يَعْوؤُنيفلا

الواحدالقدوسيسميداودفإنذلكومع،وخرجهعصاهحاهلاًمتجولاًحياتهيمضي

)ميدراش(.بالراعيإ()الممجد

اكتشفهاالهامةالحقيقةهذه.المستحيلمنضربفذلكوحيداًالإنسانيعيشأن

الذيبالنصنفسه-سبكحياتهطوالكانأنهعثهويروىالدوائر.راسم))خوني((

هل:يسالوكان125.1()مزهوركالحالمين،كناصهيونسبيَالربُّوذَإذاأ:يقول

الطريىَ،فيسائراًكانبينما،الأيامأحدفي؟كالحلمشَاقضيأنسنةلسبعينيمكن

سبعنِن!بلثمراًتحمللنالشجرةهذهإنله:قال.خرَوبشجرةيزرعرجلاً،شاهد

العالموجدت:الرجلأجابمنها؟لتأكلطويلاًستعيشأنكمتأكدأنتفهلسنة،

جلصهناك،لأحفاديأزرعفأناأجداديليررعهمثلماالخزوب،بأشجارمجهزاً

لابطريقةحولهمغارةتشكلتنوههوخلال،للنوماستسلمثم،طعامهوتناول))خوني((

يقطفرجلاًشاهد؟نومههناستيقظوعندهاسنهَ.سبعينفنام،رؤيتهأحديستطيع

إنه؟الشجرةهذهزرعمنتعرفهل:.سألهزيأكلها.الخروبشجرةنفسىمنالثمار

وسألمنزلهإلىعادحلم.مثلمضسساسثةسبعينإن،صحيح"خوني"صاحجدي.

موجود،غيرابنهإنلهقالوا.الحياةقيدعلىزالماالدوائرراسمخونيابنكانإذاما

.يصدقوهلملكنهمخوني،أنا:البيتولسكانللحفيدقالالاَن.حيئحفيدهولكن

سهلةاليومدواستناإن:يقولونالحاخاهاتسمعصطالأكاديميةإلىذلكبعدذهب

أنهنفسهوجدالأكاديميةدخلوعندها+الدائرةراسم(("خونيزمنفيكانحتمثلما
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التد،د

يدعىصتأنالهم:قال-ابدكاسةتعترضالتيالصعبةالمسائلجميعح!!علىقادر

عندهاأء.يقدمكاناسذياا،حتراءاتقديمعنواهتنعوايصدشوه،اسم(ممنهم))خوني"

وأالمجتمعفىِتعيشم!أن))إماالحثمة:جاءتهناومم!شهات.،يميتهأناللهمنطلب

((.تموت

تعبهما(عنخييرجزاءَلهمالأنواحدمنخيراثنانأ49،الجامعهَسفرهنآية

علىاحصولإنسانككعلىأنيعلنهنامن،الاجتماعيةالعلاقاتتلخصالاَيةهذه

يتبادلانمعأ،ويشربااجأكلا،سويةالميشناواجدرسامعهالمقدسالكتالتليقرأ،صديق

تقولهكَماالحياةفيالرئيسيةالسمةهوالمتبادل1(سَعاون)سيفري(بعضهماأسرار

أريد.لافأناترد(سموإذاأيضاً،أويدفأعاحملأتنزلأنأردتإذا:الحكمة

الا:الموضوعةبالتقاليدالالتزاموهينفسهللغرضإليهاالتلميحيتمأخرىفكرة

منتجع!كيتتسرعلاهفَيل،رأيهذا2،5(.)آبوثالجماعةعننفسكتفصل

المثل.قريبهفكرةمعمتناغمأفِكَرهُيبقىِأنالإنسانعلىيجطاستثناء.نفسك

التوراةتدعمبقوانينها((.فالتزمبلدةأوهدينةإلىدخلت))إذا:النصيحةيقدمالتالي

لمليلةوأوبعينيومأأوبعينالربعندهناكأوأقامغريبةوبطريقةبقوةالاتجاههذا

الضمطالكلماتالعهككلاماللوحينعلىفكتبماءيشربولمخبزاًجمل

لمحلونلِأالقومكان،الأرضعلىالمحتفلونالملائكةنزلوعندها(.43428)خروج

واقفوهوأيديهمبينذلكوجعلأصلحهالذيوالعجلَولبناًؤبدأأخذ،نم

18،9(.)تكولمتفاكلوا،الشجرةتحتأمامهم

والاَخروالثناء،بالمديحجديربعضهاكنَيرة،نماذجتحويالإنسانبةأنمعروفاًكان

لي،هوليهوما:يقولمنمنهماضاس:ابينصفاتأربعهناك.واضحتناقضفي

الذي.سدومبشعحبأشبهالقولصحإذامحايدةميزةهذهلكم.هولكمهووما

هوليهوما:يقولالقديسصايإنسان.ليهولكمهوومالكم،هوليهوها:يقول

إنهليهوليهوومالي،هولكمهوما:يقولوهنلكم،هولكمهوومالكم،

وشرير.خبيثإنسان

تاجالتورا،تاج:تيجانثلاثةهناكلَريبه،احترامهوالإنسانيكسبهكنزأكبر

المستقيمالطرلِقهوماجميعاً.يفوقهمالحسنهَالسمعةتاجلكن.الملكتاج،الكهنوت

صاْلحالطريقأنيشعرمنذلك؟الحياةفييسلكهأنالإنسانعلىيجبالذي
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الاتجماعلةالحبإة

الآخرين.لِحترمهنهوالمحضرع؟هومن.البشريةبهتشرفهالذيالطريقله،ومشرِّف

استحسعاناًسينا(سنرفاقهممحشعبيونأنهمأنفسهميظهرونالذيناعتبر!لَد

!كفيلهتفرحالحاضرروحفإن،الآخرينفكرلهيروقمنذلك.اللهص!ورضىً

بينليحستلهم،بالنسبةالعلاقةأنيظهرللحاخامات!داًنموذجيتصريحإنه.مكان

أقرانه.مععلاقاتهأيضأبلفقط،وخالقهالإنسان

كلعلىتفرضالكتبهَ،الأنبياء،))التورا((،فىِالعقيدةنفسعنتعبرأخرىمقولات

ألإذاالتورا؟م!هذايحصلكيف.اللهتجاهكماالاَخرين،تجاهبواجبهالقيامإنسان

وعندالربعندأبرياءتكونونوجعتمذلكوبعدالربيديبينالأوضخضعت

الأنبياء؟ومن32،22(.)العدد،الربأهاملكم!راثأالأوضهذهوتكونإسرائيل

كانإنسيعلَمونوإسرائيليعلَمُهوإنهالقادو.الإلههوالقادوالإلههوالرب1

.c(2222)يشوع،اليومهذافييُنجِّنا!هالربعلىعصيانأوبتمرد

3،4(.)أمثا.ل،والناساللهعندوالتعقلالحظوةأفتنالوالمقذَسات؟

جملونلأف!الحيرلك!ديقأقولواالسياقهذافيمفهوماًإشعياكلامكان

اللهتجاهالصالحسئ.وآخروصالحعادلهناك02(.3،أإشعيا(أفعالهمثمرةمن

وغيرعادلإنهقريبهتجاهوشَريراللهتجاهصالحهوومن،العادلالصالحهووقريبه

تعي!،غيروشريرتعيسشريرهناك11(إيبيدم)سيك،التعيص((للشرير))الويل.صالح

ضبريروغيراللهتجاهشريراًلِبهنومنتعيص،شريرفهووقريبهاللهتجاهشريراًيكنمن

تعيس.غيرشريرفهوق!ريبهتجاه

تجاهلطيفاًبهن،للأعلىاخضع:للسلوكالعاهةالقواعدهذهعلىالتلموديحتوي

فىِيضعأندائماًالإنسانعلى-صدرورحابةبسرورالناسجميعاستقبل،المتضرع

معوعلاقتهإخوتهمعالسلاممنوتزيد،والغضبالروعتهدئالتيالدماثةأجوبته

منفيهامحبوباًفيهايكونبطريقة،الشارعفيالسائرينالوثنينِنمعحتى،الجميع

القريب.منومستحباًالأرصت،علىوشعبيا،الأعلى

أجلمن))صل:قطعيةووصاياأوامرموضوعللدولةالصارمالإخلاصيشكل

يضخم((الحيةالكائناتجميعيستوعبونفالناسيخافونهافعندما،الحكومةازدهار

يأكلالكبيرالبحرأسماكبينلأنهالبحر"أسماكمثلالناس"عاملالمبدأهذاالتلمود

الضعفاءيبتلعونالأقوياءحإن،الحكومةمنخوفهمفلولا،الناسيفعلكذلكالصغير
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فىالتلمم

الحكم،بممارسهَجديرةحكومةلكلالظاهريالحبالحاخاماتأبدى.ول(.4Z،)فى

اللهبهايطالباضلاثاالمراتبمنواحدة"مرتيعَطها.فيالإلهيالرضىتتلقىشهىِ

بالحكم.يبدأعندماالضعبهوافقةعلىيحصلاح(صاحاكمأو))زعيمهي:نفسه

قيل:لأنهأولاً،الشعباستشارةدونالجماعةأواططائفهَزعيمأيتنصيبعدمفيجب

منحووبنأوويبنبصلائيلدعاقدالربإنانظرواإسرائيللبنيمودىأوقال

يناسبكهل:موسىصتالواحدالقدوسطلب،03(5؟)خروج(باسمه-!ذاسبط

بالنسبهَبالحريفكممنك،مقبولاًكانإذا،الكونسيدياهوسى:أجاببصلائيل؟

وسألموسىذهبذلك.عنالضعبوكلِّماذهبذلكمعله:قالاللهلكنلي!

الواحذللقدوسبا!نسبةمقبولاًكانإذاأجابوأ:بصلائيالى؟تقبلونهل:إسرائيل

لنا.بالنسبةأكثرمقبولاًسيكونفكم،ومنكالممجد!

السماء".تعينهالينابيععنالمسؤول"حتى:يليبماالتصرلِححدإلىالتلموديذهب

يعادل،الملكأهامنجوقاريتصرفمن:التاليةالملاحظاتفهميمكنهذا،أجلمن

مذنباًيعد،الملكيةالسلطةعلىيتمردمنالشيخيناأهامنفسهالشيءيعملمن

.الموتويستحق

تكونواأنعليكم:التوراةأبطالبعضوضعهالذيبالمثلوثابتةهؤكدةالعقيدةهذه

ويسجدونصلاءعبيدكجمحإلئيَأفيصيرقيل:وهكذا.الملكيةبأقدامجديريندائماً

أخرجثمأ!ج.ذلكوبعد!كفيالذينالشعبوجميعأنتاخرجقائلينلي

أ!اموسىَيقللم،للملكاحتراما11ً،؟()خروجش!ديد(بضب!عونغدمن

كليتيهأحاطالذيإيلياموقفهننفسهالمثميءاستنتاجيمكنإليئَ.ستنزل)فرعون(

أشاب.عربةأماموركضبحزام

نأعليهإسرائيلملوكيعتبرهن:التاليبالشكلالمَانونعنيعبَّرالمبدأهذابموبط

مجدكمنجزءأأعطيتمنيا،والأرضالسماءملكإلهنا،الربأيها)الِتُمَجَّد:يقول

ويخافونل!((.يحبونكللذين

جزءاًلخلقهأعطىمنيا"لِتُمجَّد...:سيقال،الأخرىالشعوببملوكيتعلقوبما

للقاءوأيضاً،وغيرهم،إسرائيلملوكلملاقاةويسرعلِتحركمنكلعلى((،مجدهمن

بين(المسيحزمن)فيفسوهـنميزبهم،جديرينكناإذالأنه،الأخرىالشعوبملوك

.الأخرىالشعوبوملوكإسرائيلملوك
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الانجمايمةإلياة

اشبلد))قانون:الجملةهذهفيعنههعب!اسدشا،احيالالمِهوديلسلوكالأساسيالمبدأ

قوانينهغيرهختلفة،لقوانينخاضعبلدفييعيسقيهوديكلعلى(المطبقالمَانونهو

قاخونمغاليهوديقانونتوفيقأيضأالواجبمنأنهحتى.القوانينهذهاحترامفواجبه

الاساسيةللمبادئخرلحاًالتوافقهذايشكللاأنشرطممكناً،هذاكانإذا،الدولة

الملكأمراغَظْالمتكلمأناأ:النمالتانيفيبوضوحالقاعدةهذهعنيعبَّرللتورا،

)الممجد!(الواحدالقدوسيقول8،2(.الجاهعة1لى،اليمينِلأجلِالخصوصوعلى

بأيعليهاتتمرديفلا،كثيرةهتاعبالدولهَعليكفَرَضتْإذا"أرجوكِ،:لإسرائيل

التورا،إلغاءْعنوأعلنذلك،حدثإذاهذاوهع((الملكأواهرأطيعيبلشكل،

غير؟إرادتهكاشطمهماالملكأوامرصوعأنا:قوليبلأبداًتطيعيلنعندهاوالوصايا،

الانقطاعفيتجلألاعنهبالابتعادتسرعيلا،اللهأمامتمالأيمبالقسمبمسببأنه

8،3(.أجامعةيشاء(ماكليصنعفإنهخبيعثأمرعلىتصرولاوجههعن

القدوسأفكارعلىإرغامكتبغيبل،اللهوصاياتهملينتجعلكِلنالمراسيمهذه

الممجد!.الواحد

رضاهمطلببعدمبقوةالتلموديوصي،المعنيةللسلطاتالواصطالاحتراموغم

كن:لذلكالسببيعطى((الحكامصداقةعنتبحعساولاالسلطةاكره،العمل))أحبب

الشخصيةلمصلحتهمكانإذانحوهمإنسانأييستميلونلأفهم،الحكامحيالحذرأ

حاضرينيكونواولنذلك،مصالحهمتتطلبعندماصديقنجشكلإياهمتخذين

.الشدةعندلمساعدتك

بالأحرىكن:يعنيهذاكلب((رأستكنولاأسدذيل"كنأخرىنصيحة

أقلهمهنمعمشتركاًتكونأنهنبدلاًبارزةجماعةوسطمتواضعأعضوأ

وذتجنبالواصطمنأنهأيضاًويكرروالكبرياء،العجرفةإظهارقصدمنك،مرتبة

التىِالأسبابأحدإنالتلمود:يمَولوكما.الباهرةالمواهفورفضبالعيونالغبار

قبليوسفهاتلماذا.الفوقيةطهرالظهوربسببإلاهيماالحياةتنتقص

كانلأنه1،6()خروج(الجيلذلكوسائرإخوتهوجميحيوسف)وهات؟إخوته

سوىليستوهييستلمها((هنتدفن"السلطة:يقالوكما.فوقيةهلامحيظهر

عبودية8

اللومتوجيهبل،رسميمنصببمسؤوليةالقيامعنالناسإبعادبهذا،يقصدلا
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التلموفى

:تقولالتيالحكمهَفيمفسراسأتَيهذا.أنانيبطموحهـغبةيأتيارزياالملحاطبحث

الخصوص!هذافىِاضلمو!ابلأحظ2،6(.)آبوثرحاللاحيثرجلاًتكودتأنحا!!

هووالمعنى.غيرهيكوتألافيجبرجل،هثاكيكونعندهاأنهالاسشَتاجيلي:ما

تقفولامغرورأ،تكنفلاالمجتمعلصالحفعلهعليكعملهناكيكونعندما:التافي

وفوق.نهايتهحتىبتنفيذهأشطفابدأالعملهذاالجميعيهملعندهالكنالممَدهة،في

يهمَمون"الذين:مديحأوثناءانتظاردونأوالطمعدونالعملإنجازصطذلك،

وتبقىتدعمهمِآبائهمفضائللأن((،الربباسمذلك،يفعلون،المجتمعبسحؤون

بمكافأةجديراأعتبرك:الحالةهذهفيالله)سيقوللكوبالنسبة.أبديةاسمَمَامتهم

(.بمفردكهذابكلقمتلوكما،عظيمة

2+العملى

فيبدورهليساهمبل،عيشهلكسبفقطليس،يعملأنالإنسانواجبمن

هامأ،معللباًكانتالتورادراسةفإنسابقأ،رأيناوكما.الاجتماعىِالنظامعلىالمحافظة

العلميالحعم!منيكفيهاالحاخاماتلدىكانحيت،الاهتماماتكلمنوالأجدو

حصرفيالناسجميعاقتصرلوفيماممكنغيريصبحنفسهالعالم.وجودأنلفهم

هوالرائعالعمل:الحكمةجاءتهناهن.المثاليةالأبحاثفيمعثِنبعملأنفسهم

وأالجهةهذههنالمطلوبالعمللأنالزمثية،الاهتماماتببعضالمترافقةالتورادراسة

ضارةستكونآخر،عمليصحبهاأندونللتووادراسهَوكلالخطيئهَ.يثسيلَلك

..للخطيئةوتؤدي

رجكوذَدإذا:عاديإنسانمنالمطلوبةالصحيحةالوسيلةالسياقهذافيإليكم

طوالوانكب،المسائيةالفترةفيوفقرتين،الشريعةمنفقرتينالصباحيةالفترةخلال

احتجاجتمييزالمناشطمنيكونمَدبكاملها،التوراأنجزلوكمايعتبر،عملهعلىيوهه

عملبأيالقيامعنيمتنعون!صانواالذينأولئكيسلكهاكانالتيالحياةضدحاخامي

عملهثمرةيقطفمنعظيم:الروحيينوالتأملللتفكيرفقطاهتمامهمليصرفوا،زمني

"عندها:للأولبالنسبهَونقرأ.الربيخافهنسعيدكتب:لأنه،الربيخافممن
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إلاجتماعةالحياة

فىِغنياًوستكون،العالمهذافيسعيدأنت"وغنيسعيد،فأنتيديكبعملتفرح

.الربيخافلمنغنياسيكونمكتوبأليسأنهغيرالاَخر.العالم

عندما،العملأعظمما:التلموديا!لأد"بعبردائماًالعملوقدسيهَكرامةتظهر

لأنههكذا،يكونأنيجب.الكلامأ!ذااللازمةهيتلك.الحرفيينشأنمنيرفع

))أحبب:الحاخاميةالحكمةهيهذه،بالإنسانالمتعلقالإلهيللمخططهامعنصر

الربأوأخذبَيل:وكماعَمل((،أنبعدإلاطعاههآدميتناول)الم:عظةوهذه(العمل

ذلك:بعدوقيل2،15()تكوين(وجر!لمجلاعدنجشةفيوجع!الإنسانالإ"

2/16(1)تكوينتاكل(الجنةشجرةجميعمنقائلاًالإنسانالإلهالربأوأمر

نأبعدإلاالإسرائيليينعلىتسطعأضَيخيناايدعلمالممجد!الواحداغدوساكذلك

25،8(.أخروج(بينهمفيمافأسكنمقدساًليأفيصنعونقيل:كما،بالعملفرعوا

حقلاًأوفناء،،يملككانإذا؟يفعلأنعليهفماذامستخدمغيرأحدهمكانإذا

جمحو!نح!لىأ؟مس!ةأفيقيل:كمابه،ليعملخربأ،مكاناًأومهملاً،

عليهخراباًأوحقلأأوفناء،،يملكهنأنتبيانأجلهنهذا02،9(أخروجأصالك(

((.البطالةمنإلايموتلا"الإنسان.لتحسينهبهيعملأن

لهستنتجالأرضأنآدمالممجدالواحدالقدوير!أعلمعندماالأسطورةوححسب

الشجرةمنفاكلتامرأتكلصوتسمعتإذالأدمالربأِوقالى:والطينالسنابل

أيامطولىهنهاجملبختعقةبسببكالأوضفملعونةهنهاتاكلىلاقائلاَنهيتكالتي

3/18(.)تكوينالصحراءاعشبوتاكللكتنبتوحسكأوشوكاً.حياتك

نفسمنسنأكلوحمارفيأناهل،ياربآدم:لهفقال،بالدموععيناهاغرووق!

الأوضإلىتعوفىحئخبزأجملوجهكأبعرق:اللهأضافعندماولكنالغذاء؟

إطالحاوفي(.19I3أتكوينتعوفى(اترابوإلىترابلأنكهنهاأخذتالتي

مرتبةعنبأخلاقيتهيرقىفالإنسان11.3"(.كا!،)فرحتهإلطِوعادتأساريرهانفرجت

.الحيوان

لجكلأش!تأوقد:الحياةاخترالبضرية،وجودأساسالعملفإن،والحقيقة

واللعنةَوالبركةَوالموتَالحياةأيديكمبينجعلتقكبأنيوالأوضالسماءاليوم

هكذا.مهنةاختربمعنى03،91(الاشتراع)تثنيهَوذويتُكَ،أنتتحيالكىِالحياةفاختر

بالعملإلاالبركةتسطعالاوالانا!ةالقوةمنالقدربنفسنفسهاعنالفكرةتعبر
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التلمود

المؤديالطريقالعملص!يجعلآخرتصريح7،8(،)توسيفنابير(للإنسانا(جدوي

نأفعليها،خادممائهَلزوجتهيقدمأناشج!!اضمتطاعلوحتىالسريعةتعلن،للسعادة

والخللاغسقاإلىيؤديانوالفراغالبطا(صةاللأن،المنزلعملمنبجزءبنفسهاتقوم

العقلي.

بهايفسرالتيا!يقةباعنهامنوهالكونكوادرفيالعمليشغلهاالتيالهامةالمكانة

علىذكأظلث!تد:كتبكمالهوقال)الابان((إلىليلأالحلمفياللهظهر:النصهذا

ترثحتىخطيئتيوماجرهيهاللابانوقاليعقوبوأجابلإبانوخاصميعقوب

لاقدمكانةإلىيؤديالعملأفضلأنهذا،مننعلم()تكوينعِ!،في

وه!بئإبراهمأبيإدأنَّأوولاقيل:كماالأجداد،منباستحقاقبلوغها!لحكن

يدفيَوتعبهشعقتيإلىالربنظروقدفاوغأصركشيقدالإَنلكنت!يإسحق

يؤهنلمالأجدادفعلفإن،كذلكالأهركانإذا31،42(.)تكوينالبماوحة،ووبخك

البارحة.ليلةووبخكيدي،وتجطممثمقتيإلىالربنظروقدأهلاكه،حمايةسوىله

الشكلبهذا،يديهعملبسببيعقوبإلىلإساءتهلابانوبخاللهبأنهذايظهر

السماءلأنجهد،دونسأعتني،سأشربآكل،:يقوللاأنالرجلعلىبأنيصرح

منلهش!يءكلىوحولبيتهوصلحولهسيَّجتتكنألمأقيل:لهأ-الحالىِ.ترأف

على1،01(.أأيوبالأوض(فيأموالهفاشرتيديهأعمالباوكتوقدجهةكل

البركة.الممجد!الواحدالقدويبىلهسيضمنعندها،يديهبكلتايعملأنالإنسان

(.0040Rأتكوينيأكللايعمللامن:الشعبيةالحكمةفيجاءوكما

ماوهذا.لعملهسبباًالشخصيةحاجاتههنيجحللاأنالمرءعلىذلكمنأكثر

طبريا،بحيرةشاطئعلىيتجولأدريانالإمبراطووكان:التاليةبالحكايةإليهيُشار

لوالعجوزأيهاله:وقالمنهدناالأشجار.ليزرعالأرضيحفرمسناًوجلأ.فشاهد

أجابه.السنهذهمثا!فيوأشطللعملمضطراًكنتلماشابوأ!طعملتأنك

حسبمعيتصرفالربوأنالاَن،كماشبابيفيجيدأعملتلقدالعجوز:

عاممائةالإمبراطور،بهت.سنةمائةالعجوز:فأجابعمرهعنأدريانسأله.مشيئته

أجابثمارها؟منستأكلأنكأتعتقدالأشجاو!لتزهـعالأرضتحفرزلتوها

لأجلي،عملواآبائيأنكماوإلامنها،آكلفسوفلذلكأهلاًكنتإذاالعجوز:

"(.5.25،)أحبارأبنائيأجلمنأعملفأنا
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الاجتمايمةالمياة

معا!مأفعايوافمَونب!فقطاليدويالعملعلىيحضونالحاخاماتيكنلم

العظمىالغالبيةفمَبقى،ميسورةلعائلاتينتميهنهمالبعضكانإذالناقيل.تعاليمهم

إليهاأشرناالمَيالفقيرهلِّيلقصة.بالغةبصعوبةحياتهميؤمنونالبسطاء،الصناعص!

منبالةيومكليصنعأنهويومهقوتكسبأنيعتبممنالحاخاهاتوهنسابقأ.

بالسوادملطخةجدرانهاغرفةفيويعيش!الفحميصنعيشوعكانليبيعها.الصوف

وكانللبدصانعاًخلفتابنيشوعكانناسخأ،يعملميئيركانذلك.جراءمن

كان،الطحينيعجنآبّاسولخبازا.ويهودا(414،)أيوبالصنادليصنعجوخانان

للقبور.حفارأ

لاللميلاد:الأولالقرنفياليهوديبالشعبيعَعلقبماجوزيفالحاخاميقول

اقتصرفقد،خصبةأرضفيسكنناأهاكنلوجودنظراًولكننابالتجارةنهتمأنيسرنا

هالكنعامأ،التأكيدهذايكونقد.121،1،الزراعةممارسهَعلىجهدنا

عملهم،رأسعلىقائمينأناسإلىالتلموديرجععندماعادةأنهللملاحظةيدعو

هوللتورا،حاجزلمانشاءوالمتعلقسابقأ،المذكورالمقطع.الزراعيةبالأعماليتعلقفالأمر

حدتحطفينفسهالشيءالحقلمنعائدرجلعنيتحدثلأنهذلك،علىالبرهان

الريف.فيوعمله،المدينةفيعملي))يابني((:الحاخام

الاَراءفإن،والتجارةالأخرىاليدويةوالأعمالالزراعيةالحياةبينالمقارنةيرادعندما

فيسيعودونالدولةقطاعاتكافةمنالعمال:كالتالىِتأكيداتهناككليأ:منقسمة

فيوتطبِقالواقعفىِرجلاًليسفهوأرض،قطعةيملكلامن.الأرضإلىالنهاية

أسقَطعُنقي.علىوثقلتفاحتبكتبيدههعاصئيَنيرَأشدَّ:التاليةالاَيةفلسطين

أحدهم14(.1،إوميا)مراثيالقيامِ(معهاأستطيعلاأيل!فيالسيدُجعلني.قوتي

دناءةأكثرعمللاأنهبجديةأعلنقدوكان.بالزراعةوليسبمالهغذاؤهيت!لق

تكاليفلَقدمالأعمالفيمستثمرة)درهم(زوزمائة.الأرضزراعةمنوتواضعاً

الملحعلىالعيش!!يكفىِيكادمايعطيللزراعةالمكَرسالمبلغنفسبينمايومياً،الغذاء

مماليلاً،المحصوللحراسةالترابفوقالحقلفيالنوميجب،لذلكإضافةوالخضار.

نأالرجلعلى:التاليةبالتوصمةالتوفيقحاخامحاولالجوار.مناحتجاجاًس!

والباقي،الأعمالفيومنَلهاالزراعةفيحصةحصص:ثلاثإلىيملكهمايقسم

لنفسه.بهيحتفظ
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التلمود

اجدويهَاالمهنهَتعطيعَندهاضعيفاً،ايلأهـضمردشديكَونعندماخاص،ونجشكل

لكنها،سنواتسبعالمجا!استمرت1:الحكمةتمَولالكرامةوتحفظالأمالتالأخرى

تصيبالتيالأزماتأوقاتالضيقهنبقليليشعرإنهالصانحى(.ببإلىتصلىلم

المزارعين.

يمتنعومن،مهنةابنهبحعليمملزمرجلكل:الحاخاماتيقولالعمللمهنوبالتطرت

هحاطكرم!ببستانيشبَّهيدويةمهنةيملكومنلصاً.يصبحابنهفإنذلكعن

يستطعلاكما،إليهالدخولأخرىحيواناتأيأوالمواشيتستطيعلابالحواجز،

أسوارهبستانأيضبهمهنةلديهاجشطمنلكن،داخلهفيماوؤيةأوثمارهقطفالمارة

.ثمارهويختلسونبداخلههاالمارةيرى،الحيواناتوسائرالمواشيتدخلهمهدمهَ

الاَخروالبعضبها،موصىالبعضاعتمادها،يمكنالتيالمهنمختلفبنِنيميزكان

نظيفهَمهنةيعلمهبلالنساء.بصحبةتضعهمهنةابنهيعلملاأنالرجلعلى!هعيباًكان

راعياً،حلاقأ،بحاراً،جمالاً،يكونأنأوالحمير،سائقمهنةابنهيعلملاوأن.وسهلة

الحميرسائقيمعظم:الملاحظةنفسقدمآخرحاخام.اللصوصأعماللأنهاحانوتياً،

مصيرهمالأطباءوأصضلأتقياء،البحارةوغمالبيهَشرفاء،الجمالينومعظموأشرار،خبثاء

العالم،هذامنمهنةأيةتختفيلنأيضاً:آخررأيطاهر.غيرالجزارينوأشرف،جهنم

أعمالاًيمتهنونلِراهممنوتعيس،المستوىرفيعةأعمالاًيمتهنونأهلهيرىهنسعيد

لكنهالحطور،بائعوكذلكالجلود،دباغعنالاستغناءمثلأللعالميمكنلا،خسيسة

الجلود.دباغةمهنةيمارسمنومسكينالعطار،مهنةيمارسمنسعيد

طبيعتها،حيثمنالأعمالببعضالقياماستمرارأسبابشرحالتلمودلِحاول

شيءكلأنشأأ:المقدسالكتابهنالكلامهذايعنيهاذايتعاطونها.لمنتسيءوالتيِ

اللهأعمالالبشريدوكأنيخرمنعقولهمأمامالدهووممرَّوجعلوكعهفيحسناَ

كلجعلقدالممجد!اساحداالقدشسأننعلم11(.3،الجامعة1الهتهى،إلىالهتدأمن

به.يقوممنبنظرمقبولاعمل

إنه،ورهيبةقاسيةبتعابيرويصفونهاالحاخاماتجحتقرهاالعيشلكمسبوسيلةهناك

المرابين،ضلالانظرواتعالوا3،3(.)سان!حالمحاكمفيمقبولةغيرالمرابينشهادةالرّبا.

إلىالأمريصلوقد،العدالةأهامالاخيريقاضيه،بالفسقأصحابهأحدرجلنعتإذا

شهوداً،يأخذون:مختلفةبطريقةيعملونالمرابينلكنعيضه.مصبدروقطعسجنه
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إلاجنمامجةالحبإة

إهـج!!اهداأنتفيدهـثيقةويززَرونلِ!ضبونحبر،،كتابةريشةالمقد!!،الكتابناسخ

هوهاعليهيطبهتفائدةبدونصيقرضهالمالاررلِهمن:ويقولون،إسرائيلإلهينكر

نأذاسكمنالاستنتاجيمكنمطلقاً.عزعيىِفلنهالهعلى"الفائدةيطلب.))منمكتوب

يتقاض:مناندهاء.بسفاكيالمراب!تتشبيهيمكن.يملكماسيفقدبمائدةيقرضمن

وكلالحسِئةالأفعالارتكبلوكمانجه،التهمهَسيلصقالم!سالكتابفإنفائدة

بلىيحيمالاأفأدجيا.وبحماًويخخذبالر؟أويعطي:مكتوبلأنهاسعالم،افيا(ضعديات

13(،18)حزقيال(عليهفىمعويكونموتاًيموتالأوجاستلكجميعصنعقدأنهبما

أنهلوكمابالحسبانذلكيأخذالممجد!الواحدفالمَدوس؟فائدةدونيقرضمنلكن

إلخ.اء،بماالربا!طارسلمقيل:لأنهوالمَعاليمالمبادئكلأتم

العملىووبالعاملى-3

التمييزمعالتلمود،فيمتناهمِةبدقةمحددةوالمستخدَمينالمستخدِهينبإتالعلاقات

صط،الطرفينبإتعقدبمثابةشيءتنفيذويعتبرمنهماكلمسؤولياتبينكبيرةبدقة

وأالعامكواتجطالعملوبيولَفعندمايكونوالغبن.احترامهمنهماكلعلى

العك!ر.

وجودهمكَانفيالعملتنضمالتيوالعاداتبالأعرافالالتزايم:المُستخدِمواجبات

أمامتأخراً.والانتهاءباكراً،العملببدءيأمرهم،لخدمتهعمالايمسَخدم"من:إلَامتهأو

الجائزغيرفمنْمتأخراً،وانتهاؤهباكراًالعملبدءُفيهايسودلاالتيالأمكنةفي

العمالإطعامالعادةاقتضتوإذا.المعتادةالعملساعاتعددتجاوزعلىإجبارهم

فعليهالطعامبعدوالفوأكهالحلوياتتقديمالعادةاقتضتوإذا،إطعامهمفيجب

((.المقاطعةأوالمدينةعادةح!طشيءكليتمأنيجبلذلكالامشَال

العاملتعرضحالةفيعندهيعملالذيالعاملحقلِراعيأنالمُستخدِمعلى

التاليةالحكاية.القانونيةأ،العداتطبيقفيحقِّهعلىالتأكيدحقههنفليسما،لحمادث

نبيذبرميلَكسرعلىخانا(باربارأرابااستخدمهمعمالأقدمأكثر:بدقةتوضح

بإعادةأمرهصط))واب((إلىبشكواهمتقدموا،ثيابهمبمصادرةفعاقبهمله.)دن(
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اقد،د

لْيشرأكيمكتوبلأخهنعم("رابأجماب-شرعيب؟هذاهلتساءلضيابهم

لَالعندها.ثيابهم(طمفأعاد02(بر،)الأمثال(الصديقينلم!بلوتحفظالأخياوطريق

د())رابقال.فاقةوفي،جياعونحنالنهار،طوالعملنالقدفقراء،نحن:العمالا

الأنم!ضوب:لأنهنعم:أجابه؟قانونيأهذاسأ(!ه:،ضمانهملهمادفع))رابَّا"

منفئستأصلونالمنافقونأمافيها،ييقونوالشُلماءالأوضيسكنونلاالمستقيمين

22(.(2،)2،أمثالمنها،يقُتلعونوالغادوونالأوض

الشريعةتأمر.اسمَحقاقهفورالمنفذالعملأجرةدفعالمستخدِمينعلىشيءككفوق

لليلةاستخدمهاإذا؟التاليةالليلةفيأجرهيتلقىواحداجومالمستخدَمُالعامل:يليئبما

فترةسنة،شهر،لأممبوع،استُخدمَهاوإذا؟يليهاتياالنهارخلاليتلقاهافإنهواحدة

انتهمساماإذا،الاستخدامفترةفيهتنتهيالذياليومفيراتبهسيتلقىفإنهسنواتسبع

لملاًهأونهاواً

شفقةدونويلام،وثنيةكخطيئةعليهيعاقبالمحدد،الزمنبعدماإلىالدبعتأخير

13،أأحبارالتووا(وصايامنخمساًيخالففإنه،لعاملالمستحقالاجريؤخرأمن

الذينالدخلاءمنأوأخوتكمنفقيرأوهسكينأجرةتهضمألاأيضاً:وكتب91(

بلالفد.ليومعاملىأجرتؤجلىأل!24،14(الاشَتراع)تثنيةوهدنك(أوضكفي

لئلانفسهيعولوبهافقيرلأنهالشمسعليهاتغيبأنوقبليوههفيأجرهلهادفع

غيابوقبل24،15(الاشرَاع)تثنية(خطيئةلجكفتككلناوبإلىلجك!رخ

هن1(3،إرميا)مراثيالأجراءرواتبدفعفيلتأخرهاإسرائيلوشُرِّدَت.الشمس

هذهالحاخامفسروقد.حياتهفيخذلهأنهلوكمايعتبرأجير،ضمانا!دفعيؤجل

كوظا!رتسلبألاقيل:كما.جسدههنروحهأخرجأنهلوكما:بقولهةالعبارٍ

نفوسويقبضلخصوهتهايخاصماوبلأنالبابعندالبائستسحقولافقيرا

!يل:لأنه،المظلومالضخصهوالمقصودأنيعتبرآخرحاخامتجضوهما(ةالذين

(.المنحرفمنخيرلم!لاهتهفىِالسائدالفقير1

بذلهاعليهمأيضاَ،بُحثتقدطاقتهمأووقدرتهموقتُهم،المسُتخْدَمين:واجبات

الخداعمنيمكنماأفضلالعملربإعطاءوعدمأجرهمعنكتعويضياخلاص

الحاخاماتفكرةهذهد!يقة.قياساتيقدملاالذيالتاجرذلكبفعلالشبيهوالغش

))أبَّا((جوؤيفعنيُروى:التاليةالرواياتذلكعلىتنصكماافظريهَ،دونالعملية
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الاخما!لتا!ياة

اسة.السقافوقيعملكانبشِماالأمور،بعضفيرأيهإعطاءمنهأحدهمطَلَبَأنالبناء،

طوا)-مستخدملأنني،النزولأستطمِعلا:جوزيفأجاب.مكسأطلبهماشيء)الديَّ

العمللربالعائدالزمنهنوستأيلانقاصالحقلديهليسبأنهمقتنعاًكانالنهار((.

المشاكل.ولحل

اتْننِنالحاخاماتأرسلأنجفافأزمةخلالحصل:النوعنفسهنأخرىروالِة

صلاةمنهليطلبالدوائرراسمخونتحفيدهيلكيا(())أثاإلىمرشديهممن

ألقياالأرضيحرثفشاهداهالحقوأ!فيتوغلا،يجداهفلممنزلهقصداالاستسقاء.

تحيتهما.علىِتردلملماذاسألاهمنزا،إلىعادعندمالهما.ينتبهلملكنهالسلامعليه

عنالتوقفحقيمنليسأنهوظنن!النهار!أطواللعملمؤَجَّراًكنت:فأجاب

عملي.

وأن،حقلهفيليلأليعملمخولاًالرجلليسالمبدأ:هذاعلىقاعدةبنيحتلقد

نأأوجوعاً،بحياتهيوديأنحقهمنوليس.التالياليومفيخارجاًنفسهيؤجر

العمل.ربمنعلمِهالواجبةمردودلِتههنتنقصجسيمةتضحياتنفسهعلىيفرض

اليوهيةعباداتهمهنبجزءالمَيامللعماليسمحالتلمودفيالقانونكاننفسهوللسبب

،الطعاموجباتبعدانشكرأعمالواختصارسقالةأوشجرةقمهَعلىيكونونحينما

لصاً.يسمىالعملربتعليماتيخالفمنآخر،مبدأ

الوثنيين.أواليهودهنالرقيقتشغيليُطلَبكان،المستأجرينالعمالجانجاإلى

وأالعبدشيءكلقبل.معاملتهمطريقةحولمحددةقواعدأيضاًالتلموديصوغ

حراً،رجلاًكونهالعملعنالانقطاعيمكنهالتوراتيةالشريعةحسب،العبريالرقيق

محكمهَهنبأمريباعأنيمكنأو،ويسكنيطعملكينفسهلميعأن:التاليينللسببين

عملاًيعتبرالحريةمنالذاتحرهانمثلاً.كالسروَوَارتكبهلذنببمعاقبتهحكمت

مصراعإلىيقد!الآلهةإلىهولاهأيقد!6(211،الخروجسفروبموجبذميماً.

التفسيرهذايعطيالدهر(إلىفيخدمهبالمثقبأذنهمولاهوينكبقائمتهأوالباب

الجسم؟أعضاءبينمنالأذناختيارتمغرضولأيلماذا،الرمزي

أعلنتُ:عندماسيناءحبلعلىصوتيالأذنسمععتالممجد!:الواحدالقدوسقال

الربأنامصرأوضمنأخرجتهمالذينعبيديإنهمليعبيدإسرائيلىبنيالأن

معلماًلهالفرديتخذعندماأنهغيرالعبيد،بمعنىعبيداًليسوا(2555،)أحبارإل!م،
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التلمود

منبدلاًالعارضةأوالبابأمامدلكيمَمولماذامثقوبهَ.أذنهت!ضنأنيجبسيدأ،أو

شاهدفيَهماوالبابالعمودالممجد!:الواحدالقدوسقال؟المنزلفيآخرمكانأي

تكونولنخادمتيإسرائيلأنوأصرحالبابعتبةفوقأهركحصَعندهامصر،في

أحدهميتخذوعندماالزمنذلكومنذ،الحريةإلىالعبوديةمنوسأقودهاالعبيد،عبدة

والعمود.البابأهاممثقوبةأذنهتكونأنيجبمعلمأ،له

الكلماتهذهوحولشخصياًربحاًليحققنفسهيبيعكانالمجريأنأسوأهوما

25،)أحباوالعبيد(تستخدهْهفلالكنفسهفباعهعكأخيكحالوفتأوإذاقيل:

كمِسفيالمالجمعقصدببعنفسهللرجليسمحلاأنهالحاخاهاتويؤكد93(

البيت.أو،الأثاثأو،المواشيلشراء،نقوده

هاحسبلقيودخاضعأكان،عبري)رقيق(عبدعلىفرصةالعمللربيحقما

مجاناً(حراًيخرجالسابعةوفيسننِنستفليخدمكعبرانياًعبدأابتدت)إذايلي:

النص:يحددلهذاخاص،بعملالقيامالرقيقعلىأننستنتجأنيمكن(212،أخروج

هرغماًيكونلاأنهيأتيذلكمن25c(.93)أحبار،الرقيقعملعليهتفرصْألن

ويسندهالحماهات،فيالآنيةإليهويحمل،حذاءهيلبسهأوم!يده،قدميغسلعلى

بهايقومالتيالأشياءلجمعإضافة،مريحكرسيعلىحملهأو،الدرجصعودعند

لأسيادهم.الأرقاء

بالمهمةبالقيامملزمانهالفهميمكن:التاليالتعليقنجدالخروجسفرنصنفسفي

يسعكئوتر"كأجيرأبى:المقدسالكتابيمَوللهذاللإذلالالمسببةغيرأوالمسببة

بتب!يلهـخولاًلسصَانكبمما.04(25،أأحبارضدك(يخطىمالوبيلشةإلى.هعك

يأتيهنامنالمعتاد.عملهيخالفعملاًعبريعبدعلىتفرضلنكذلكالأجر،نوع

هصاب،،حلاق،خياط:العاهةتخدمأشياءفعلعلىإرغامهلسيدهيحىَلاأنهالقول

بأهربهاالقيامفيمكنه،المهنهذهمثليتضمنالسابىَعملهكانإذاأهاخباز.

معك،يسكنونزلِلكأجيرمثله:لصالحهالعملتبديليمكنهلاسيدهأن.غيرسيده

.العبريللعبدبالنسبةسئانوالأمر،الليلدونالنهارفييعملالأجير

لأفعندكمنأخرجلاقالأفإن:هيفالقاعدة،عاهةالرقيقهعاملةيخصفيما

من16(.15،الاشتراع)تثنيةله،خيراًعندكالإقاهةووجدبيتكوأحبأحبك

لن،الطازجالخبزتأكلأ!طبينما،العفنالخبزيأكلفلن،والمشربالغذاءأجل
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الاتجمايمةالحبإذ

سيفمبينماثيرفراشَعلىتناملنالمعتقهَ،الخمرتشركبوأتَجديداًخمراًيشرب

يحَخذهعبرياَعبدأيسَخذ))هن:القولهذاجاءهنام!المَش!،منسراشرعلىهو

(عه".حصعيد

ابتعتإذاأ2(:)21،جالخروٍسفريفيالتوراتيبالأهرمنظمةخدمتهنهايةكانت

25،و)الأحبارهجاناً(،حرايخرجالسابعةوفيسنينلمعتفليخدمكعبرانيأعبداً

39SS)أخوكهنكباعإذاأ:الرقيقلصالحأمكنماأكثرالقانونيفسرالتلمودأنغير

هنأطلقهالسابعةالسنةوفيسنينستفيلخدمكنفسهالعبرانيةأختكأوِالعبراني

ا،12(.5الاشتراع)تثنيةحراَ(نحدك

ومماوهعصرتكوبيدوكبغنمكؤودهبلفاوغأتطلقهدلأحراًأطلقتهأوإذا

فكيفعاد،تمفزوإذا13(.،15الاشتراع)تثنية(تعطيهفيهإلهكالربباوكك

ست))سيخدمكالثص:يصرح؟خدمتهسنواتعددإكمالعليهأنمعرفةيمكننا

اضص:ايعلنلذلكمرضههَفترتعويضفيمكنعافتيه،واستعادمرضفإذا((سنوات

((.السابعةالسنةفيحتماً))سيُعتَقُ

ظلالحبرىِالرديهتحيتَالمَصوىالحالةفييطبقهذاكانماإ*االتلمودويتساءل

وفي،سنواتثلاثاستمرقدمرضهكانإذافيمايقرر،كاملةسنواتستمريضاً

فعليهالمدةهذههرضهفترةجاوزتإذالكن.الباقيةسنواتالثلاثسيخدمحدأقصى

المدةنهايةحتىابنهخدمةفىالعبدسيبقى،سيدههاتوإذا.سنواتستيخدمأن

الاَخرين.الورثةأوسيدهابنةخدهةف!بوليس

سيدهخدمةفيالبقاءعليهأنالتوراةتأمر،مثقوبةأذنهكا!طالذيالعبدلِعنيفيما

أذنهمولاهويعقبقائمتهأوالبابهصراعإلىيقدمهالاَلهةإلىمولاهأيقدمه

الكلمةَيفهمونالحاخاماتأنغير(.21c6أخروجالد!إاطوالفيخد!بايخقب

بعدهايستعيدصطاليهوديةالديانةفيسنةخمسونوهياللهسنةحتى))دائمأ((

الستالسنواتبعدأنهمنهايفهم"خدمته"فيالنصيقولهماإلىإضف.حريته

.سيحررهالسيدموتوأنالاَخرين،ورثتهأوشيدهابنةأزابنبخدمةملزمغيرالأولى

الاشترا!)تثنيهَاليدينفارغإطلاقهبعدمالتوراةتأمرخدمتهفترةانعبدينهيعندما

العبداهتلاكشكاندفعها.الواصطالقيمةشيكلأتلاثينالتلمودويحدد(.،1513

آنذاكا(حسعرويقدر،خدمةعقدعلىبناءعليهيحصل.الشريعةفيمنظمأالوثني
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التلمود

العبدمالكص!كتعويضيتلقاهالمبلغهذا(فرنكاتثلاثةتعاد!)السيلاسيلابثلاثيهى

كانالعبدامملاكعقدنموذجإن.لرونهم!تجضربهاضوراأماتهإذاالجنسنن،أحدهن

نف!:يليوفيماالعَلمودفيموجودأ

استيلاءكلومن،بالحريةحقأيمنهصتثنىوهوشرعاً،مستعبدالعبدهذا))إن

إلاآخرلشخصتعودعلاهةأإشارةأيجسمهيحمللاملكهَ.أوهالكمنعليه

علىتدلقروحأجسمهفييحمللاجسديعيبأيمنسالمإنه.المالكإشمارة

حديثأ".أمقديماًالجذامهرض

سحْبُيؤديها؟التيالخدمةواعَهوماالتافي:ا(ضحوعلىمحددةالثالثةالطريمَة

وأ،جسدهدهْنِأر،غسلهأو،ثيابهخلعه،أوالحمامإلىحوائجهحَمْلُأو،سيدهحذاء

أ،()؟22.4ذلكبكلالمطالبةيسمَطيعأنهالمالكويبين.حذائهحَمْلِأو،شعرهتسريح

الهامةالنقطة،الوثنيللعبدالأساسيالنظاموفيللعبيد.الطبيعيالعملهوهذا1لأن

والوصاياالمبادئمنلكثيرتخضع،الإسرائيليبالبيتوالمتعلقةملاحظتهاالواجب

والالتزامبداخلها.موجوداًكانأنهغير،الجماعةمنعضواًيكنلمأفههع.التوراتية

ضديختتنأنيمكنهلالتلموديتممصاءلفقط.الختانهولهخاضعاًكانالذيالأول

السيدفعلى،الختانيريدولا،وثنيهنعبدشراءتمإذاهيالمقبولةالقاعدةإوادته.

ثانيةبيعهلمعلمهفيسمح،السنةنهايةعندالرفضفياستمروإذاسنة،مهلةمنجه

للوثنيين.

يخضعاللذينالدينيالمدنيوالقانونالنظاماختتانهبعدالوثنىِالعبدعلىيطبّقلا

أغرارعنتعويض!أييتلقىولا،المحكمةأمامشهادتهتقبللا.الإسرائيليالعبدلهما

خاصةملكيةعلىالحصوايكنهولا"بالكرامة"مسسيدهغيرآخرشخصلهسببها

.اشتراهالذيسيدهإلىيعودالعبديمتلكهما(،التملك)حق

الأعيأدخلالالهيكلإلىبالذهابملزمغيرالعبدهذا،دينيةنظروجهةمن

أجزاءبعضبتلاوةملزهاًيكنلم،والقاصرينكالنساءفهو،الكبرىالثلاثةالسنوية

وسطالدخوليمكنهولا،المكتوبةالعصائبارتداءولااليوميةالدينيةألشعائر

ألْةغير،الطعامتناولبعدالشمكرصلاةلمَلاوةأقصىكحدالمطلوبينالثلاثةالأشخاص

العشَرةالرجالبتشكيليتعلقوفيما.للصلاةاللاؤمالعددإكمالللعبيدمع!مموحاًكان

تسعةهبوليمكنالتلمود:يقول،الجماعةصلاةلأداءضرووياًوجودهمكانالذلِن
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الاجتماعيةالحياة

يُروىحيث،مخالفوأيهنالك،النصابعلىللحصولواحدوعبدأحراررجال

عبدهفاعتقأشخاصر،عشرةهناكيكنولمإممنيساإلىقدمأليعازرالحاخامأت

لمايعتقهلمولو،العشرةعدادهناصبحفقد،أعتقهأنهوبما.المطلوبالعددلمِكمل

.بعشرةالالتزاموأتمعبدأفأعتق،النصابلإكمالاثنانينقصه.احتسابهمنتمكن

جميعويتفقإعتاقه،بعدإلاالكنيسصلاةفيالمشاركةيمكنهلاالعبدفإنوهكذا،

صلاةقانونمتطلباتيلبُّونلاوعبدلِن؟أحراررجالثمانيةبأنالظنعلىالحاخامات

الجماعة.

الاستثنائيهَ.الحالاتبعضفيإلاالماَتمحفلاتحضورللعبيدمسموحاًلهـيكن

لهقالعندها،التعازيبتمبُّلالحاخامقَبِلغاهاليل،الحاخامعبد))تالي((ماتعندها

أجاب-العبيدلموتالتعازيقبولالواجمطغيرهنأنهعلمتنا،معلمياتالأمذته:

كيفإليكمفضل.ذاطيباَرجلأكان!صالاَخرينيكنلم"تالي((عبديهذا:الحاخام

التلمود:فىِهذايتم

بركةعليهمتتلىولا4لتشريفهمالصفوفتشكللا،الجنسينمنالعبيدلدفن

إليهجاءأليعازر،الحا!خامعبدزوجةموتلدىأنهحدثالحداد،تعازيولا،الحزانى

قالعندهاالأصدقاءغرفةداْخلفتبعوهالباحةإلىخرج،تعاطفهمعنللتعبيرتلاهذته

بأنيجيداًفكركمفىِالغالىِ.)ضعوابالماءأنفابمكمتسخينتريدونأنكمأظنلهم:

موتعندإنهلكمأقلألمالغاليالماءسوىتتلقوالنأنكمغير(تعازيكمتقبلَأرفض

بركةتلاوةولا،أجلهممنصفينبالوقوفهلزمينغيرفإننا،الجنسينأحدمنعبد

عنيعوض"اللهوحمارهثورهفقدلإنساننقولهكناها؟عنهمقلناهاذا؟التعازي

الحاخامكانفقدالجنسنِنمنالعبيدتأبينلناينبغيلاآخر:تعليماًإليكم((الخسارة

للشخصياآهعنه:نقول،واستحقاقفهمملذاالرجلهذاكانلو:يقوليىضوع

الحالةهذهفيستقولكنتماذاسئل:!عملهفياللذةيرىالذي،والخلصالصالح

فلاناًالوالدالعبيدبتسميةيحقلاآخر،تعليمعبيدأ؟يكونوالمالذينالعقلاءالناسعن

هذاليم!،الشكلبهذاعبيدهتسميةغماليلالحاخامعادةمنأنهشكلا.فلانةوالأم

جداً.معتبرينأناساًكانوالكنهمللتعلمِم،تدميرأ

لكنهن،منهنالعبيدعلىسائدةالنساء،علىالمطبقهَالأنظمةكانتعموهاً،

الزهن.منمحددةلحظةفيإتمامهاالواص!بالوصاياالالتزامهنمعفيات
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ا!ود

تمَول.سيدهرحمةتحتآلعوبةضركواسمبدسة،مراقبةا(!بدوفاهيةوكانت

منه(يُنتَقَمُيدهتحتفماتبقضيبأمتهأوعبدهإنسانضرَبَأوإن:الشريعة

فيالمذكورِةالحالةفيكذلكاءثنياالعبدعلىهطبمَاًهذاكان(.2102،)خروج

بدلحراَفليطلقهفأتلفهاأهتهأوِعبدهعينإنسانضربأوإن21،26()خروج

سنه(.بدلحراَفليطلقهأهتهأوعبدهسنأدقطأوإن،،عينه

جو%صانانالحاخامكانعندهامنَلاً.عبدهيراعيالقديماليهوديكانعامبشكل

لعبدهيقدمالنبيذيشربوعندما(يعبده،ويقدههمنهجزءأيقتطحفإنه،اللحميتناول

كوَّنناوواحدصنعههوالبطنفيصنعنيالذيأوليسأ:النصعلم،هذاوينطبقمنه،

.(15c3lأيوب)سفراوحم،في

فيقادراًكانلكنه،الموتيعتقهأنإلى،سيدهخدهةفيالعبديظلهاعادة

وثيقةأعطاهأوالسائد،الثمنلمالكهأحدهمدفعلوفيماحريتهاستعادةعلىالسابق

إلىبمالهرجلأوصى"إذاإعتاقهفيتساهمأنيمكنهاكثيرةأخرىظروف.إعتاق

منمستبعدالعبدلأنللأستاذ،الظاهرةالإرادةكانتتلكفوراً،يعتقالعبدفإنعبد،

ارتدىإذافوواً.حريتهلهتعطىحرةاهرأةمنسيدهبحضووعبدشوجإذا.هلكيةأي

إعتاقه،فيالنيةتتدخل،الحالتينهاتينفيفوراً.فيعتىَسمِدهبحضورالقماطاتعبد

له.مسموحغيرالقماطاتارتداءلأنحرة،يهوديةامرأهَمقالزواجيمكنهلابالانتظار

ائعبد:بمراعاةمليئةأخرىلَاعدة.وحدهمالقدماءالإسرائيليينعلىيطبقالواصطهذا

عندها،المقدسةالأراضيخارجمقيمشخصإلىأووسنيإلىعبدهأحدهمباعإذا

حريته.علىالعبديحصل

كانوا،النقائصبمختلفوموصوفهَمحتقرهَكاتحاالأرقاء.العبيدطبقةأنإلا

واحدوبقيتسعةالعبيدأخذ،العالمنزلتالنومهنمكاييلعشرة.بالكسليوصوفون

مستواهمالعبيد،منإخلاصلاهخلصين،غير.هعدلَهغذاءيستحقلاالعبدللأحرار،

عددازدادوكلماالفجورازدادالعبيد،النساءعددازدادكلما،منحطالأخلاقي

علىالنساءمنالعبيدمعالفسقحياةالعبديفضل.السرقاتكثرتالعبيدالرجال

الشرعي.الزواج
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والعدالةالسلام+4

سلميةأسسماًلنفسهيضمنلمهاوسعادةباستقراوالعيش!مجتمعلأييمكنلا

الأمنَلهَ:بعضيليوفيما،كثيرةالموضوعبهذاالمتعلقةالتلموديةالحكمأ!جوده.

الأهووهيأوهذه:قيلوقد،السلام،الرأي،الحقيقةأشياء:ثلاثةبفضلالعالم"يستمر

وحُكْمَالحقأبوابكمفيوأجروابالحققرييهواحدكلكلمواتصنعونها.اقي

تكونألامتكاملاًكلأستبقىِبلأجزاء،إلىتنقس!لت(،816،)زكريااورم،

نوواًلكيكونالرببلليلاَبضيائهالقمرينيركولانهاواًلكتووابعدهنالش!مص

إلهكمالربالمستعصمينأنتمأوأما91(06،أإشعيا،فخركيكونوإلهكأبدياً

برزمة\رجلأمسكإذاأنهاضجربةاتبرهن4(4،الاشتراع)تثنيةالوم(أحياءفكلكم

علىقصبهَكلأخذإذالكن،يستطيعفلنمجتمعةوهيكسرهاوحاولالقصبمن

بسعهولة.كسرهافيستطيعالرزمةمنح!ة

أنزلتُأثمارهاالبلادستعطىِوالازدهار،للرفاهيةوجودلاالسلاءغيابفي

أأحبار،ثمرهيُخرجالحقلوشجرغلالهاالأوضوأخرتجُ!أوانهافيغيوثكم

نطلبفماذاوالشرابالطعاملديناشك:بلاالقولباستطاعتكمسيكون(264،

بهذاالنص))ويتابعشيءيوجدفلاالسلامغيابحالةفيلكنذلك؟منأكثر

هزعجوليسفترقدونالأوضفيالسلامأوأُلقيالبددفيالسلامسأنشرالسمكل((

))قيمهَأنويبينأوضكم(فييمرل!وسي!الأوضمنالضائرةالوحوسقوأؤيل

،السلامبأهلإلّاتنتهيلاالبركاتلأن،أمنيةالسلامالأثمياء((لجميعمساويةالسلام

ويخحكنحوكوجههاوبأيرفعالعبارةبهذهالمنتهمِةالكهنوتيةالبركةكذلك

يصحبهالمإذافائدةبلاستكونأخرىبركةأيأنالشمك!،بهذاهوضحةالسعلام،

.السلام

شَخصمنالإنسان))ولد:لذلكتوضيحاً،السلامفمنحهالعالمكةمبا؟اللهأراد

فإذاالسبلام.شحهابينهافيماالشعوبتتصارعلاوكي.النسلتكاثرومنهواحد

ولدلوالحالعليهقكونفماذا،الماضيفيواحدفردبولادةالنزاعاتوجدت

((.إشخصان
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يتذوقالتيالفضائ!!إحدىإفها.الكبيم-ةاضناءاتايتلقىللاَخرينالسلاميؤمِّنم!!

بينالسلامإقراروفيالأبد،إلىيستمرايلأهمبينما،العالمهذافيثمارهاالإنسان

الحاخاميينأحدكانللنظر:لافتجمالهاأسطورةإليكم،الإنسانوأخيهالإنسان

رجلالساحةهذهفيهل:الحاخامسألهإيليا.لهتجلىعندماالعاهةالعساحةفيوالَفاً

فقال:رجلانمرَّعندئذبالنفيإيلياأجابالاَخر؟العالمفينصيبا،سيكونلراحد

؟تعملانماذا:الحاخامسألهماألاَخرة.فينصيبلهماسيكونالرجلانهذانإيليا:

وعندها،عزيمتهممننشد،مشوشةأفكارهمنرىفعندهاللبشر،السعادةنجلبنحن

بينهما.والسلامالوئامنجعليتشاجرانوجليننرى

يحبونالذينهارونتلامذةمنكونواهلِّيل:لدىالمفضلةالحكمإحدىكانخط

يححبالذيالإنسانيكونكيف:العباراتبهذهشُرصاوقدويتابحونهالسلام

الطريقةهيهذهاليهود.بينمستتبأالسلامرؤيةيجبأنهتُعفَمالحكمةهذه؟السلام

قيك:لأنهالجميعبينسائداًالسلامهارونبهايرىالتىِ

بالسلامهعيساو.شفتيهفييوجدلموالإتمفمهفيكانتالحقأشريعة

عنالكثيرينوردَّتحن!ب:هاذا2،6(.)ملاخي(الإثمعنكيرينوودَّوالاسمظ!

،السلامعليهيلقيكانشريراً،ويصادفالطريىَفي.يسيرهارونكانعندما؟الإثم

كيفنفسهفييقولكانإثم،ارتكابوشكعلىالرجلكانإذاالتالياليوموفي

فهو،أمامهجداًخجلاًسأكون؟الإثمارتكابيبعدهارونإلىوالنظرعينيرفعيمكنني

ذمب،نزاعفىِرجلانكان؟الإساءةفعلعنمنعثيفهلعليئ.بالسلامبدأهن

إنه:صديقكيتصرفكيفانظر:صديقيياله:وقالأحدهمابيساإلىهارون

منه،خجلأنارفيقىِ؟سأقابلكيفليويل،ويصرخثيابهويمزِّق،صدرهعلىيضرب

الرجلذلكجانجطإلىهاوونظل!تجاههالتصرفبسوءالبادئلأنىِأمامهعصبىِ

أقلعأنإلىالثانيللرجلنفسهالشيءليقولذهبثم.قلبهمنالعداءطردحتى

منهماكلاندفعحتىالرجلانتلاقىأنماذلك؟منينتجهاذا.عدائهعنالأخير

قلباهما.وصفابعضهماوقئلاالاَخرنحو

فيالقراءةعادتهمنكان:التاليةالقصةعنهتُروى،للسلامداعيةمئرِالحاخامكان

طالتأنمرةحصلصلالَه.إل!!تستمعاهرأةوكاس!سبتكلعشيةالكنيس

غيابها،شامعرفةزوجهاأرادمطفأ.المصباحفوجدتبيتهاإلىالمرأةفعادت،قراءته
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إلابيتهبدخولىلهايسمحلنإنهزوجهاأقسمالحاخابم.للاوةاسحماعذهبىَ:أجابته

جرىماالحاخابمعرف،القدسالروحمنولالهام.الحاخاموجهفيتبصقأنبعد

اسعحرباالعيونأهراضشفاءعلىالقادرة"المرأة:وأعلنعينيهفيبألمعىادًفقد،للمرأة

قادرةلبأنكادعيبيتكإلىللعودةمناشطالوقت"هذا:المرأةجارقال((وتعايننيلتأ!

أنت))هل:القولبادرهاالذيالحاخامإلىذهبتأ.عينيهفيوابصقيشفائهعلى

سبعللبصقدعاهالكنهبالنفيأجابتهءاحتراهاًبالسحر؟العيونشفاءعلىقادوة

شفيأنهالحاخامادعىهنها،طلبهمانفذتوعندهاسحر(،)دونعينيهفيمرات

قمت،واحدةمرةفعلهمنكأرادمابأنزوجكوأخبريالاَناذهبيلها:وقالتماهاً.

المرأةأنلوبالتورا؟هزءاًهذاأليس((الحاخامتلامذةصرخ"عندها.هرا!سبعبه

اهرأته.معٍيتصالححتىبجلدهوقمناهنا،إلىالزوجلأحضرناحصل،بماأخبرتنا

لضرفهشابهامئيرالحاخامشرفيكونأنالضروريهنأليص:الحاخامأجابهم

إحلالأجلمنالماءبمَدسيةالمكتوبالإلهيالاسمبمحوالتوراسمحتإذا؟خالقه

الحاخامقبلهنذلكهنأكثريكونأنالضروريفمنوالمرأةالزوجبينالسلام

بالماءالمرأةأوبسقيا!،بالماءويمحوهاالكتابفياللعناتهذهالكاهنأفيكتب

النتائجإن(523،)العددالمراوة(اللعنةالجالبالماءفيهافيدخلاللعنةالجالبالمر

اتسعتكلماالماء.عبرهايمر!جوةالنزاعيشئهبارز.بشكلمكتوبةللنزاعاتالمؤسفة

للجسر،المكونةالخشببألواحأيضأالنزاعويشبه.أسرعويصبحالماءاندفاعيزداد

لتفسيرالعنانلِطلق))هن:الحكمةتقول.وتعمقتق!س!،طويلةالألواحكانتكلما

((.بيتهلدماريسعىفهوقضية

تعستدعىِهن:الاسمهذاحياتهمتصتحقلامنهنهمالبشرمنأنواعثلاثةهناك

.المكتئبون،الغضبسريعو،الشفقةحالمَهم

ال!شكعل:بهذانفسهاعنتعبرأخرىح!كمة8الشجارتجنبعلىالتأكيديجري

يتشاجروكندما+العللمئاتيتجنبفإنهويتجاهلها،إهانةيسمِحمنكلعيناًليقرَّ

هنأنواعأوبعةهناك*والمديحالثناءيستحقمنهويصمتفالذي،رجلان

الأمزجة:

إفارتهيمكنهن.خحسارتهعنتعوضأرباحهفإن،بسهولةوتهدئتهإثارتهيمكنمن-

فهو،بسهولةويهدأبصعوبةيُثارومن.أرباحهتفوقخسائرهفإنبصعوسة،وتهدئته
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ا!ةخرث.افهوبصعوبةويهدأنجسهولةيثارومن،قديس

للإبقاءنفعلههاهوالمهمأنعلىالتلموديدل،للسلامالمدائحترتيلعنمسرورغير

العالمعلىالصيفجُزدَ:التاليالنصفيايلأسبابظخص.يزيلهماوإلغاءعلمِه،

أولئكارتكبهاالتيوللإهانةفسادها،وبسبب،العدالةعلىطرأالذيالتأخربسبب

همااللتينوالحقيقهَ،العدالةالسلاميتقدم.أمزجتهمبحسبالتورايفسرونالذين

الحقيقة،أشياء:ثلاثةبفضلاحالما))يمسَمرسابقاً:المذكورةالحكمة.الأكيدةضمانته

لاكلاًتشكلالثلاثةالأشياء:التاليالنحوعلىالتلمودويفسرها"السلام،العدالة

علىمبنيةأخرىعقيدة.السلامويسودراضيةفالحقيقةالعدالةنفذتإذايتجزأ،

عليهايرتكزالتيالثلاثةالدطئمإحدىلأنهاالعدالةتُحتَقَرُألانفسها:ألفاعدة

((.العالمؤعزعةإلىيؤديفهذاالعدالةولث!وةأوإفسادأحذو،العالم

الأضاحي:الهيكلأضاحىِمنأعلىبأنهايُعلَّم،العدالةأهميةإلىالإشارةبغية

فيكماالداخلفيتمارسانوالعدالةالاستقاهةبينما،الهيكلفيإلاتقدملا

الخارض!.

والعدالةالامعتقامةلكنسهواً،خطيئةارتكبلشخعيىالتكفيرتحققالأضاحىِ

العدالةبينما،بشريةكائناتتقدمهاالأضاحيقصد.عنأوسهواًيخطىءمنتكفّران

هذافيإلاالأضاحيتقدملا.سماويةومخلوقاتبشريةعناصرتمارسهاوالاستمامة

والاَخر.العالمهذافيمعأتنجزانوالعدالةالاستقاهةبينما،العالم

منالهيكلمنأغزوالأستقامةالعدالةتحقيق:يليماالممجد!الواحدالقدوسيقول

اطه(،)االعادلاسمهادعامةعلى؟العالميرتكزماذاعلى:السؤالهذاعلىالأجوبةبين

01،)أمثالهُؤبَّد،أساسوالصديقالمفافق،يزولالزوبعةتمضيأكما:يقالبهما

الأسطورةفيعنهيعبر،الدولةحكومةفي،العدالةدشرحولالحاخاميالفكر

منأكواماًأهامهعرضالذفي))كاتزيا"لرزيةقادماًالمكدونيالإسكندركان:التالية

فيوأنارغبتفقد،الأموالهذهإلىبحاجةلستالإسكندر:لهقال.والفضةالذهب

كاناوفيما.عندكمالعدالةتطبيقعلىوالوقوفعاداتكممشاهدةإلكطريقي

حقلأمنهاشترىآخرشخصمعخلافعلئوكان،الملكأمامرجلحضريتحادثان

قالفيه.مدفوناًكانالنقودمنكيساالحقلهذافيوجدشدوكان.محصولهثتاجمع
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شيء!ولاشتريت)القد:الشاريأجابفيهالخبأالكنزوليمعرالحقلتجَطاغد:البائع

هل:وسألهأحدهماإلىالملكتوجهبعضهما،ضديترافعانكاناوبينمافيه((وماالحقل

زشجوهماحسنأ!-نعم:أجاب؟ابنةلكهلللثانيوقال-نعم:أجابواسد؟أك

أحكمأنم؟تضحكلماذاكاتزيا:سألهالقرار.لهذاالإسكندرضحكالكنز.وأعطوهما

بقتللأهرت-قرارلث؟سيكونهاذاعليكعرضتمماثلةحالةأنإفعَرض؟بالعدل

علىوليمةالملكأقامبعدهاالحد؟هذاإلىالذهبأتحبالكنز.ومصادرةالاثنين

أناالإسكندر:صاح.الذهبمنالطيورأضلاعمنأطباقألهفقدَّمواالإسكثدر،شرف

تحثهإذنفلماذامنه،تأكللاكنتإذالكويل:وقالالملكاستدوك!اسذهباوَوآلا

هل؟بالطبع؟عندكمتمطروهلبلدممم،فيالشمستسطعهل؟الحماسةبهذا

هذهبفضلإلاليسأحياءبمَاءكمفإنلكم!ويلتأكيد.بكل؟صغيرةعندكهـمواثن

.الحيوانات

المجتمعمصيرلأنثمَيلة،العدالةعلىيشرفونإلذينمسؤوليةكانتذلك،علىبناء

وأندائماً،ورأسهقلبهعلىمسلطسيفاًبأنالافتراضالقاضيوعلىبعدالتهميتعلق

تكونليحتكمواثلاثهَيجتمععندها:القولهذاجاءأينمن.قدميهتح!جفم

بالعدليحكمالذيالقاضي((0القضاةوسط))لِحكم:يقال،بينهمفيماالشيخينا

القضاةوسطيقضيقمِل:وك!ا،إسرائيلعلىتسطعالشميخينايجعلوالإنصاف

قيل:وكما،إسرائيلعنالشيخيناابتعاديسبب،وعدلبإفصافيحكملاقاضيى

الاَن.سأتوقف:الربيقول:يتألمونوالفقراءيُضطهدونالفقراء

وأيتم"إذا:المجتمعسعادة(العدلأعدمالظلميهدمكم،بقوةالتاليالنصيلاحظ

صحنجميعلأن((:إسرائيلقضاةتتفحصواأنعليكمالمشماكلكثيرمضطرباًجيلاً

إسرائيلآلىوحكام،يعقوبآلوؤساءياهذااسمعوا1قيل:وهكذا،بسببهمالعالم

بالرشوةيحكمونوؤساؤهاإنماأالستقاهة(،كلويعوِّجونالعدليمقتونالذين

الربعلىيعتمدونبالفضةا!رافةيتخذونوأنبياؤها،بالأجرةيعلمونوكهنتها

ذلكومعأشرارإنهم11(3،)ميخاشقُبنايحلفلاوسطنافيالربأليسقائلين

ثلاثالممجداالواحدالقدوسبهمأنزللذلك.العالمأوجدالذيباللهثقتهميضعون

صهوندمعتُحرَثُألذلكقيل:وهكذااقترِفوها.التيالثلاثللانتهاكات،عقوبات

(.3،12)مخاغاب(مشاوفالبيتوجبلوُجماَأووش!ليموتصيركحقلبسببكم
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حتىسيلإسرعلىتسطعالشيخيناالممجد!الواحدالقدوسيدعلن،لذاكإضافة

لجكيديأوأوذُقيل:كماداخلها،هن)الحراس(والضباطاسميئوناالقضاةفىول

كماقض!اتكأوأعيد23(.1،)إشعياكله،قصديركوأنزعبالحرُضخبثكوأحرق

الأهينة،القريةالعدلهدينةتُدعَيْنَذلكوبعدالابتداءفيكماوهشعيريلثالأولفي

.26(1،)إشعيا

نأ))يجب:وساميةعظيمةالقاضيفيتوفرهاوالوابطالمطلوبةأصمفاتاإن

محبوباًطحبة،سمعته،الخطيئةيخافمتواضعاً،حكيماً،هدينته،فيمستقراٌيكون

شخصأي:بالمقابل7،1(سانح)فوسيفتا(1لجدته)مواطنيالشمعبأفرادمن

لإسرائيل.الوثنيةيجلببمنأشبهفهو،المهمةلهذهأهلىغيروهوكقاضبىيُنضَبُ

ولاالحكلفيتجووواأل!الانحيازكدمه!نالأقصىالحدالقاضىِهنيُطلب

:تقولدن(51c19أأخبارلقرييك،تحكمالعدلبلعظيماًتجئراولافقيرأ،تُحابيوا

لصالحه،بالحكمسأنطق،تحملهعلىهرغمونونحمنغني،وذاكمسكينهذا

.بشرفسيعيشوبعدها

فإنو!وةتأخذألاوصرامةتص!لباًأكثرتفسيراًيتلقىكانفساد،أيمنالتحذير

لا؟النصهذايعلِّمماذا8(،23)خروجالأبراو،أترالىوتيفسداالصراء!ياوشعوة

حكلتحرِّفألاسابقأقعِلىقدلكنء،البريويجرِّمالمذنجطيبرئأنللقاضييمكن

نإنيتقتلهمالاوالذكيوابرلمجياالكاذبالكلامعنابتعدأ5،،دعوانيالمسكين

القاضيعلىيجبأنهإثضاتالضروريهنليس23،ة،7()خروج،المنافقأبرئلا

جسر،علىهاراًالحاخاماتأحدكانمتال:الهدايا.وحتىل،الماهباتقبولعدم

دعوىلدي:أجابهذا؟فعلتلماذا:الحاخامسأل.إل!يهليستنديدههاداًرجلفجاءه

فيها.لأقضيأهلاًلست:الحاخامأجابههعلقة.

إسماعيل:الحاخامرأيالصدفغرا!طهنيبدو،بالعدالةالصارمالتعلقلهذانظراً

الأولمقاضاةالمستحسنهنشِقاضيان،ووثني)يهمودي(إشرائيلييكون"كندما

حمسبالثانىِمقاضاةويمكن،قانونكمهذاإنلهوقل،اليهوديالقانونحمسب

استخدامفعليك،ينطبقانلاالقانونانكانوإذا.شرككمهذا:لهوقلالوتني،القانون

الله.اسمتقدلِسبسببمقبولةغيرذريعةكل:يقولعقبةالحاخاملكنذبىيعة،

حوكمأنحدثإذا:فقالإسماعيلالحاخمامفكزةغماليلبنشمعونالحاخاماستنكر
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الاجتماعيةالياة

الشرصاحمسبالمجاكمةديرغبوإذا،كذلكفليكراليهودىِالشرعحسبا(!تني

416bدوتيرونأشريأيضاًذلكلنمنحهالوثني 8c)إسماعيلالحاخامس!رةهدفت

لدىإجهودالهماشِعرصتكاناللذين:الإجحافالقدرةعدمحالاتموازنةإلى

إلية.تنظراسمالحاخايةاسملطاتالثن.الأجنبيةالمحاكمأماممثولهبم
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الآخلاقيةالحياة

اللّه-ققليد!ا

يجبالتيالوحيدةأسسيلةاهي،التلموديةالعقمِدةمجمليإن،التوراةئظريةتقول

الوحيفيإلاعليهاالعثوويمكنلاوالتي،والأخلاقيةالر!حيةالحياةفيعنهاالبحت

الأخلاقيةأنعلىالأكيد،الدليليعطيعنه،تدافعشماالتورا،بهتأمرما.الإلهي

ونظمها.لتعاليمهاتخضع

الذيالإرشادعنيتكلمونكيفإليكم،الفكرةهذهعنبوضوحالحاخاماتيعبر

فياليومبهاآمركاقياكماتهذهأولكن،6(:6)الاشتراعتثنيةسفرفينقرأه

الطريقفيمشيتوإذابيتكفيجلستإذابهاوكلمهمبنيكعلىوكرِّوهاقلبك

الواحدالقدوسعلىلتتعزَفقلبكفيالكلامهذاأضعقمت(.وإذانمتوإذا

وصايايبجميعوتعملواتتذكرواألكي:يمَولآخرنص(طريقهعلىوتسيرالممجد!

كالتالي:الهامالدعاءهذاتفسيريمكن:04(،15)العددلإ!(مقذَصوتكو!ا

بهذاجيداًتمسّكله:وقالحبلاًالقبطانلهألقىالبحر،شيرجلسقطمثالأ:اجكمإ

القدوسقالكذلك!هالكفأنتجباناً،كنتإذاعنك!بدِداًيذهبتتركهلا،الحبل

اليوم،أحياءٌفكلكمإلهكمبالربالمستعصمينأنتمأوأمالإسرائيك:الممجد!الواحد

طريق\فيتنهجولاتدخللاالمنافقينسبيلأفىِأيضأ:ولَيل4،4(الاشتراع)تثنية

وستكونونبالوصايا،ملتزميندمتمهامقدَّسينوستكونون4،16()أمثالالأشراو(

قديسنِ.

بإعطائهاالطاعةفيمثلاًالإسرائيليينأعطىبلفقط،اضورااوصايااللهيضعلم

يرقلمإذالكنبه،يلتزممنأولفيكونجيدأووجدهفرماناً،ملكأصدر"إذا:لذاته

الممجد!الواحدللقدوسبالنسبةمختلفالأمربه،الالتزامالاَخرينفعلىذلك،له

وجهوكرِّمالألث!يبورذمأقم،ينفذهمنأولفإنههرسومأ،أوأمراًيصوغفعندها

-32(،91)أحبار،الربأناإلهكواتقِالث!يخ

)هذاالأبيضالشعرأمامبالنهوضالوصيةأتمَّهنأولأناالربأناإلهكستخشى

واقفأْظلإبراهيمبأنالتكوينسفرفيوردتحاخاهيةنظريةمحصلةأونتيجةالتعبير

أمامواقفاًإبراهيمُوبقيسدومنحووهضواهناكمنالرجالىأوانصرف:الربأهام

3"2

http://kotob.has.it



التلمود

سَلمةالتوراهَفيوردتوقدللمَوواةالاحترامعنتعبيرإنها8)،2+()ت!صين(الرب

(.الرتباسمعادةلِبدأالعنوانلأنإبرأه!مأمامالرب

فيالمستقيمالسراطإلىيقودهومرشدأدليلأالبشريللكائنبوصاياهاللهيتمَدمولم

محاكاةإن،الحاخاميالأدبوفيبه.للاقتداءبشخصهالمثلأعطىلبلفقط،الحياة

الإنسانمِة،الحياةبموجبهترتسم!لحوذجاللهإلمِه.الوصوليريدمن(مملالمثالهيالله

البشر.سلوكفيالأولالمقامتشغلأنيجبالتيهيفيهالبارزةوالسمات

تتبعونإلهكمالرب1:النصيعنيهاذا.مناسباتعدهَفيمكررةالعمَيدةهذه

)تثنية،تتشبثونوبهتعبدونوإياهتصمعونولصوتهتحفظونووصاياهوتعقون

الربالأنعنها:كمَبالتيالشيخينااتباعللإنسانالممكنمن13،4(الاشتراع

القدوسمزاياباتباعيتعلقالأهر4،24(.الاشتراع)تثنيةيخوو(إداك!،ظوهوإلهك

منأ!واصأفلاَدمالإداوبأوصمحالعريانيكسوأنهكماالممجد!الواحد

وتساعدالمريضوتزور،العريانتكسوكذلك(321،)تكوينوكساهما(جلد

باوكاللاأنإبراهمصتبصىأوكانالحزالىتعّزيكما،يتعذبونالذينبحضورك

موآبأوضفيالواديفيأودفنهالموتىيُدفنركما11(25،)تكوينأابنهإسحق

فأتح!34،6(الأشتراعإتثنيةهذا(يوهناإلىقبرهأحديعرفيولمفغووبيتتجاه

أيضاً.تدفنهم

إلهيهذاخلاصأ.ليكانلقدوتسبيحيعزِّيالرب1تزيينهأويد،إلهيإنه

نعم؟اللهتزيينالممكنهنهل2(.15،)خروج،أعظمفإياهأبيإدأجدفإ؟ه

هيهاحاشَية،للملكوشصغوفاً،عطوفأمثلهكن،عطوفرحومأنهبمابه.مشبهاً

وانبذواالخيراعبدواالضر،مقابلىالخيرمثلماأشبهنيالمدك:تقديدواجباتها؟

02أخروجاث L 6.)Rالقدوسانظرواله،مثلاًخالقهيمَخذأنإنسانكلعلى

تسطعالشيخيناجعلفقد،والهضابالعالمِةالجباليتجاهلكيفالممجد!الوا!د

الشيخيناوجعل،الجميلةالغاباتكلتجاهلالاوتفاع()قليلةسيناءهضبةعلى

وعليههت!عالياً،يكونلاأنالإنسانعلىحطكذلك،بسيطدغلعلىتسطع

المتواضعين.هصادقة

منبعضاًالتوراةفيوجدواأنالحاخاماتعلىيخف،لم،أخرىجهةمن

نأأرادوا.والغضبكالغيرةنسخها،عدمالإنسانعلىوالتىِلله،المحطاةالصفات
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الأخلاقيهالصإق

لأنيقعبدْهنَّول!لهنت!م!جدألا!!ذه؟اسة!افيباللهالاقتداءيطبقلالحاذايشرحوا

منوالرابحالثالثالجيلإلىالبنينفيالاَباءذنوبأفتقدغيووإلهإلهكالربأنا

الأمريتعلقعندما.سيدتيليعس!ا(خيرةلكن،الغيرةسيدأنا2،5(لما)خروج!!يَّ(

يتحكهـبغضبهالممجد!الواحدالعَدوسلكزبه،يتحكما(خضبفإن،دنيويبملك

منمنتقمالربغضب،وذومنتقمالربوهنتقم،غيووإلهالرب1س!!:كماأيضاً

)،3أنحوم(أعدائهعلىوحاقدمقاوهيه

ا!لأخلاققاعدةالوإلَعفيليعستباللهالتمث!!أوالاقتداءعقيدةأنالقولى،مجملى

علىبالحصولشعوراًالإنسانتعطىِ.وإرشادهوحيهسببهيبل،التلموديوالأدب

معونسباًقرابةتؤسسأنهاأيضاً،والمهم،نوعيةأخلاقمِةحياةسلكماإذااللهرضى

وسليم.عادلسلوكأجلمنقويةدوافعاضقدمِكافيةالعقيدةهذه.الله

الأخويالحب+2

طتج!بلىقابكفيأخماكت!بغضألا:تقولالتيالوصيةأنعقبةالحاخاميقول

أناكنفسكأحببهوقرلعكشععبكأبناءعلىتحقدولاتنتقمل!وؤوأفيهتحملىولا

فيذكرعوزيزميلهأماللتورا،الأساسيْالمبدأتشكِّل91(،،18-18إأحباراوب(

آدمصالدكضمابأطىا)5،1(التكوينسفرفيجاءفقدأيضاًأهميةأكثرهوها

فقطليسمُعلنالكونىِالحبهذا!لهُ،اللههالىعلىالإنساناللهخلقروم

الأولالحاخاميقول.البشريةللعلاقاتالمنظمبمثابةبلالتورا،منالمطلوببالمثالي

البشريةأنمؤذَاهاالتياسقيدةافيالمثاليعنيبحثالثانيبينماواضحةالوصيةبأن

أصلهممنالنابخبالنسببينهمفيمامرتبطونفهموبالتاليواحد،جدهنتثحدر

إنذارا،.ومثااللهصورةعلىخُلقوابأنهمبثمنيقدرلاباسخِازويساهمون،المشترك

أحببتهوإذا،خلقهاللهلأنكنفسكقريبكستحب،التاليبالتصريحجاءعلني

بكوأنزلأحاكمكفسوف،تحببهلموإذاهجزية،مكافأةتستحقمخلصفأشط

عماياَ.

علىضعوا؟إسرائيلإلىالتورابهاأشطرسالة))أينفسها:للفكرةآخرتعبير
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التلمود

حبأفعالوما!سوالله،مخافةبينكمفيماتناقشوا،السماويالملكوتنيرعاتق!3

لهاكانإذافيما))قريب((كلمةعنالمجالهذافيهناتخمالاالاَخرين.تجاهالبعض

يتضمنلاأنهأو(،القدامى)اليهودالإسرائيلينِنالمواطنينعلىإلاينطبقلامحددجمعدٌ

كونياً.معنىًويأخذتحديدأي

كماالحبقانونأن،بموجبهالذي،بكثرةالمطروحالزعمتوضيحيجبأنهغير

أنهصحيح(.القدامى)اليهودالإسرائيليالمجتمحأفرادعلىيقتصرالتلمود،يمثمرحه

الأمرأندحدًقديكون،التوراتيالشرعأطرفي"قرلمجط"كلمةالتلموديشرحعندما

التفسير،هذايتطلبالمقدسالنصولأن،مستبعداًالوثني)الإسرائيلي(باليهودييتعلؤ

المبادئممارسةيؤيدونلاالحاخاهاتأنمنطقيةبصورةمنهالاستنتاجيمكنفلا

دينهم.هنالناستجاهإلاالأ%لاقية

عنيفصحونلامنهمالمئاتهناك،الحاخاماتآلافبإنمنأنهالتحقّقيجب

إلىينتمونولا،إيمانهميقاسمونهملاالذينالناسحيالالأخويالحبمشحاعر

غيرسابقأ.إليهألمحناماوهذا،القسوةمننوععنتصريحاتهمتعبرهاوكثيرأ،عرقهم

نأعامةبصورةللاستنتاجيقودنا،الأدبلهذاهنيحازوغيروعادلاًدقيقاًفحصاًأن

هنفكثير)وطنياً(،قومياًوليسكونياًكانالأخلاقيالأدبيخصبماالحاخاهيالبعد

تحديددون((بشرية))كائنا!))م!خلوقات"حكمةنهايتهافيتردالأخلاقيةالحكَغ

جمحددةإشاراتهناكهلِّيل.الحاخامأوردهإرشادذلكالخلوقات((.،رفاقك))أحبب

الخلوقاتمن(،أملهمتخيبأأيرفاقه)فكعسرقةعدملِجب:أمثلة.اليهوديلغير

لاسمتدنيسذلكلأنْإسرائيليأتسرقأنهنوثنيسرقةالأسوأمنالوثثي،فكرحتى

الله.

وأعدوكثوو!تإذاأ:التاليهوكماالشريعةعلىينطبقال!اسعالمبدأهذا

نأنعلمهكذاللوثني،إشارةعدوكثور4(،23،)خروجإيى(قوددهظلاًحماوه

،الأوثانعبدةتجاهالعداءوجودرغمأنهإلىيشيرهذا،إسرائيلأعداءهمالأوثانعبدة

النوعهذاهنكثيرةحالات.البسيطةالإنسانيةالمتطلباتتجاهالسكوتيعنيلافذلك

يأ((السلامصون))بسببالقانونمضمونعنبعيداًبالذهاباليهوديالتلموديسمح

تردد.درنالعلاقا!قطعبطريقة

إلىتستقصِف!أوضكمحصيدحصدتمأوإذابالفقير:تتعلققاعدةمثلاً،إليكم
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الأخرميهالصِاة

أوصعوبصورة9(ا،فىأأحبارتلقطه،لاحصيدكوتتاوالحصادفىِحقلكأطراف

الفقيركماالفقيرالوثنيوهساعدةتحملعليناحاخامكم:قاليلي:ماع!يعلن

كماللوثنيمناسبقرومنحُ،الإسرائيليكماالمريضالوثنيزيارةعليكماليهودي

05السلاميسودأنأجلمن،الإسرائيلي

نأعلعِهفاشترط،اليهوديةإنىالتحولأرادوثغياًكاهنأاصتعَبلهفيلأنسابقاًورد

لنفسكتكرههما5آخرتحاخامرذَ،واحدةقدمعلىوامَفوهوبكاملهاالتورالهتتلى

لمَريصك".نفعلهلا

ينتمونالذنحااللاهوتعلماءألحوقدالذهبيهَ.للقاعدةالمَلموديةالصيغةإنها

عنهتعبريينماسلبىِ.أثرذاييدوهئيلهَالهالذىِالمثلأنواقععلىهختلفةلمدارس

الذكأأنغير.عميقةأخلاقيةخلافاتمنهيستخلصونإيجاليبشكلالأناجيل

البروفسعوريطرحهمااتفالَىعلىاللاهوتيةالاعتباراتفستكون،التدخلعنيمتنعون

الخلافا!هكَنتفقد،الواقعأفي:التاليبالشحكللفسهعنيعبرالذي"كيثَّل((

حولالحد!طالعكفيرمنالنوعهذافيوالسلبيالإيجاليبينالحكمالدقيقة

فرلىواضحيينهاتينوجودإدراكيمكنلاالمسيجعالسيدعصروفي.الموضوع

دونمذكورانوكلاهماالمَديم،المسيحيالادبفيموحودالبرهان.الصيغتين

للعئعكليمكنبحيثالمَديم،الإلسانعلىخافيهَكانتببنهماالفرلَىوفكرةتميمِز،

رروى5:هليلهَصةفينراهكماتمييزدونليعىأخلاقياً،فعالاًببدوأننفسهالسلبي

كلهوراًعلمني،حاخاميياله:وقالعقبهَالحاخامإلىجاءحمارصاجطأن

نأقبلالجبلعلىوليلهَيوماًأربعنِنهوسااسعَغر!لقدبني:يا:أجابهالتورا.

إليكبني:ياحسناً!!واحدةلحظةفىِإياهاأعلمكأدهنىِتطلبوأ!طيتعلمها،

أحديصعئأنأردتلقرببك"إذاتفعلهلالنفسكتكرهه)هاللمَورا:الأساسيالمبدأ

لك،هومماأحديحرمكلاأنأردتإذاالعير.أملاكإلىتسىءفلا،تملكماإلى

مملوءاًح!وصلواصَىرفاهَهمناثنينهعرجلسافرلهأ.مماهَرييكتحرمفلا

استأففواشَيئاً.الثا!طيأخذلميينماالسنابلبعضالاثنانفأخذ.القمحبسنابل

لموالنَالثهلفوفمَنِ،رفيقيهمنكلفأخذبالملفوف،هزروعأح!ووصلواطريقهم

تكرههماعمَبه:الحاخامإياهعلمنيهاهذا:أجابهملماذا؟سألوهشَيئأ.لِأخذ

بقرييك،.تفعلهلا،لنفسك
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التلمود

منمعيكونأدتالإنسان))على:كثيرةلَطبيتاتالقاعدةلهذهالحَلمودأعطى

يتلقونهن.هعالمضطَهِدين،لاالمضطهدينهعا(.يتبعونهمنمع!وليم،يتبعهم

فقد،للمحنويتعرضونسعداء،وهمبحبنيعمدواونينواعليها،الرددونالإهانات

المشرقةكالشمسهحبوكوليكنوبياأعدائكجميعفليبدأهكذا:عنهمكتب

لاعناً".ت!شولاملعوناً"كزالحكمةوإ.سيك(.531،اسقضاة)سفرب!ئها(في

مثلعزيزاًقريبكشرفيكون"أنلحكمتين:الإعدادفيواضحأهذالِصبح

عليه،شرفهعلىالإنسانيحافظمثلماأنهبدقةيعني؟القولهذايعنيماذاا(شرفك

عدمعليه،لشهرتهأحديسيءأنيرغبلامثلماتمامأ.قريبهشرفعلئالمحافظهَ

قريبك،ملكيةتكونأن:القائلللمثلبالنسبةكذلك.قريبهلشهرةضروبأيالتسبب

ملكيةاعتبارعليهملكشِه،الإنسانيعتبركماأنهيعلِّمهذا.ملكيتكمثلعليكعزيزة

بملكيةالتشهيربعدمالحرصفعليه،بملكيتهتشهيرأييلحقلاأنيريداوكما،قريبه

قريبه.

غا؟طتبهبلقابكفيأخاكتبغضألأاطقد.عدموصية،الحبلوصيةبغصاف

الطلبعلىاقتصرتالتورابأنالتكيريمك!17(.91،)أحباروؤوأ(ديهتحملولا

مخريميريد)الأنه:النصيضيفكذلك،الوجهعلىنلطمهولاثضربه،ولانلعنهلابأن

الثلاثةالعيوبأحدهووالخلوقاتالرفاقعلئالحقد((:القلبفيعنهيعبرالذيالحقد

العالم.عنالإنسانتُبعدالتي

الأفراد))بعضالتلمود:بطلا!إحدىبخصوصالتعليملهذاملموستوضيحيعلن

الأيامأحدفىِ.إزعاجهعنيتوقفوالمهئيرالحاخامجوارفييعيشونالذينالمفسدين

لأنههلتفكر؟بماذا))ربروويا((زوجتهصاحت.موتهمطالباًبالصلاةمئيرالحاخامبدأ

الأشرارليختفأيضاً:القراءة!دكنأنهغير((الأرضعنالخطاةيختفي))أن:مكتوب

للأبد((5

الندامةوطلبالصلاةواجبكمنأشرار،هناكيكونفلنالخضاياتختفيعندهاأي

ندامتهم.أجلمنصلاتهمئيرقدَّمعندهاالشر.عنليبتعدوالهموالمغفرة

،الأخويبالحبالمتعلقالحاخامىِللتعليمدقةأكثرموجزاًتحليلأنجدأنيمكننالا

صديىَ((.إلىعدواًيحوِّلمنهو؟القويهو"من:التاليةالتوجيهيةالعبارةسوى
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الأخلاقيهالحياة

ضحلتواا+3

زملائهبعضكان،الأعلىالفضيلةالقداسةمنيجعلالحاخاميينأحدكانبينما

الرباالم!يدووحإنأقيل:كما(التواضعفضيلةهيالفضائلأكبر))أنيؤكدون

وأناديالقلوبالمنكسريلأجبرأوسعلنيالمساكينلأنجشرهسحنيالربلأنعلئيَ

بل"للقديسيز"يقللمشالنص1(.61،)إشعياللمأسووين،وبتخليةللمسع!يَينبعتتي

الكبيرالثناءالإنس!انُيُمنَحُالعليا.الفضميلةهوالتواضعأننعلمهناهن)اللمتواضعين((

غرفةالساكنالطموح،المتواضعإنهالاَتي؟"العالمابنهو))منالفضيلة(.1يمتلكهالأنه

،حظوةأوثناءطلبدونالتورا،دراسةعلىدائماًهـالمنكب،العالمعنبعيداًاستأجرها

القدوسفإننفسهرفعوهن.سيرفعهالممجد!الوا!دالقدوسفإن،رأسهخفضمن

تهربفالعظمة،العظمةخلفيجرِهن1،13(.)أيروبسيخفضهالممجدأالواحد

14(.1،)أيروبخلفهتجريفإفهامنها،يهربومنمنه،

إلىتؤديالكبرياءبينماالشيخينا،يجذبأنهلدرجةاللهمنقبولاًالمتواضعيلقى

،الشجاعالرجلعلىتسطعالشيخينايجعلالممجد!(!الواحد))المَدوس.عبهسيفعل

أدؤقف(بالمادةالغنيوليسوالأخلاقالنفسغنىِهنا)الغنيالمتواضع،العاقل،الغني

21(.02،)خروج(اللهفيهالذيالضبابإلىهوسىوتقذَمبعل!علىالث!عب

أكضرجدأحايماًوجلأصسىأوكانالنحو:هذاعلىيتصرفهوسىجعلالتواضع

كلأنالتوراةتعزفنا3(.12،)العددالأوض(وجهعلىالذينالنالرجميعمن

الشيخيناوتبتعدالأرضيدنسوالمتكبرالأوض،علىمعهباقيةالشيخينايجعلمتواضع

جيلإلىجيلمنالربعندوِجْع!قالقلبمترفعأكلقيل:لأنهالكراهيةإنها.عنه.

ذبحمنامحنراللهعندمقبولىوهوبالبزَالعملىالممالحالطريقمبدأيُزكَّىلا

أذرث،أربعةلمسافة)متعجرفاً(المَامةهنتصبوهويمش!هن16،5()أمثالالذباخ(

ويقولذاكيخماديهذاأوكانقيل:لأنهبمَدههالسميخينايطردلوكمايتصرف

3(.ة،)إشعياهجده(منمملوءةكلهاالأوضالجنود.وبقدوسقدوسقدوس

ينكر،الأوثانبعبدةأشَبهفهومتعجرفاًكان))هنجذريةلإدانةالمتعجرفيتعرض

كصورةوالتمزيقالقتليستحقالفجور،أنواعكل-ستكب،الأساسيةالدينمبادئ
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ا!ود

لاا(جشرىِ،احاتناميزاتإن.عليهتبكيوا(ض!يخينا،جسدهذراتتجمعشلنهـثنيهَ،

إلىيتطلعونم!ظَّميزالبشربيننلاحظالممجد!الواحدالقدوس(ررىبمانقاون

إنهالممجذ!:الواحدالقدوسمعمختلفوالأمرللوضعاء.يأبهونلاأنهمغيرمعظمين

الممجد!الواحدالقدو!يقول،العظمةحبيتملكهمنالوضعاء.يرعىومُعظَمممخد

الاَخرة((.العالهـوفيهذافيمعهاللقاءيمكننئِ"لا:بشأنه

مثلاً:فنقرأ.الموضوعهذاحولوالحكمالأمثالبعضعلآبوثكتابفييعثر

تذهبوأين،تأتيأينمناعرف،الخطيئةسيطرةتحتتقعولنأشياءبثلاثة))فكِّر

وأ.متفسخةسقطتلمادةهطرهَمنتأقي؟أينمنمستقبلأ،حسابكستقدمسوإلى

العاليأمام؟المستقبلفىِحسابكوتقدمستمثلمنأمامأاليرقانالدود،،الترابهن

هيالإنساننهايةلأن،بالروحمتواضعاً))كن8الممجدإالواحدالقدوس،الملوكملك

روحك(،حسودة)غيرصالحةعينكالبشر،أمامبالروحمتواضعاًكنالدود((.

".إبراهيمأبيناتلاهذةوهزاياصفاتمنجميعهاوخماشعة،متواضعهَ

أكبرأنهي،للدكاترةالأيصسيةالأهمية.التواضعويحب،العجرفةيرفضكان

تردلذلك،أنفسهمتمجيدفيللسقوطمعرض!تكانواماكثيراً،إليهمتعزىالتشريعات

ثمانهنواحدةهيالفضيلةهذه.عديدةمراتبالتواضحمصحوباًالعلميكونأنفكرة

بة:المكترالمصطلحاتهذهتع!بماذاالتورا،دراسةفيالراغبالفردهنتطلبوأربعين

المتَّانة(إلىالبرِّئةوهنبعصئهمبمخصرةالعث!عبأشرافاحتفرهاالرؤساءاحتفرهاأشرٌ

علىتدلوهناسمد،بالعبريةتعنينفسهاوالكلمةحدّ،تعنيمئانة)كلمة18(21،)أعداد

فإننجالمرور،شىِءلكليسمححيثصحراء،فينفسهرجلعزلإذاالتورا(.سيادة

فيتناولهاالسماءإلىلنايعك!عدمنفمقولىالسماءفيهيأل!معه،سيبقىعلمه

المتعجرفينلدىالتوراتجدلت03،12(.الاثشراع)تثنية!(فنعملَإياطويسمعنا

كا!5(.أإيروبكثيرةلمشاكلوالمعرضينبأعمالهمالملزهينالمسافرينبينولا،والمتغطرسين

المارةعنهايبتعد،الطريقعلىملاقاةجيفةمثل؟يشبههاذاالتورا،بكلامنفسهلِحمسهن

والجراد،بالتمرإلايتغذىلاالتورا،كلامعلىاعتمدأبلهرجلاًأنلو،مسدودةوأنوفهم

نهايةفيلكنأخرقالناسسيظنهالعلماء،بابعلىفىوماًويقفرثة،ثياباًو!رتدي

بكاملها.التوراسيملكالمطاف

هثالوأكبر.بتواضعهمشِميزونعامبشكلالحاخاهاتأن،بوضوحالتلموديثبت
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تواضُعي:المفضلةأقوالهومن،الجميعمنتواضعأأكثركانالذيهلعِر،الحاخامهو:

العبارةهذهضريحهعلى.كتبتو!د".)05(.)أخبارتخفضني.وحماستييُحمِّسني،

"أسدراس".دتلميذمنيالهوتمَي،متواضعرجلهنياله!للأسفيا:الجنائزية

متواضعاًيكونأنالإنسانعلىحاخاماتنا:))يمَوك:تواضعهتوضحالتاليةوالحكمة

منهمايتوصلمنأنعلىبينهما،فيماوجلانتراهنساهَّاي.مثلولافظأ،هليلمثل

وبينما،السبتيومعشيةذلككان)ازوؤ"أربعمائةسيربحطورهعنهليلإخراجإلي

هل:بصوتهونادىمنزلهبابوقرعالمتراهنينأحدجاءه،شعرهبتسريحمشغولهليل

بني؟ياتريدهاذاومعأله:إليهوجاءمعطفههليلتناولهنا؟هليلهلهنا؟ْهليل

سؤال-مكوز؟البابليينرأسلماذا-بنييااسأل.عليكطرحهأودسؤاللدي:أجاب

هل:البابوقرعثانيةعادولكنهالرجلغادر8ماهراتقابلاتلديهمليسلأنوجيه

بنيياتريدهاذا:وسألهإليهوجاءثانيةمعطفهالحاخامتناولهنا؟هفَ!لهلهنا؟هلمِل

سؤال؟مغمضةتدمرسكانأعنِنIA131-بنييااسأل-عليكطرحهأودسؤاللدي-

البابدرعثمدىليلاًوانتظرالرجلغادر.رمليةمناطقفييسكنونلأنهم؟وهاموجيه

وقالإليهوجاءالثالثةللمرةمعطفهالحاخامتناولهنا؟هليلهلهنا؟هليلهل،ونادى

الأفارلةأقداملماذا-بنييااسأل-عليكطرحهأودُّسؤاللديبني؟ياتريدماذاله:

أسئلةلديَّ:الرجلقالمستنقعية.بلادفييعيشونلأشهمهام،سؤال-؟مفلطحة

تجال:ثموجلسمعطفههليلطوى.وغضبكغيظكأخشىلكننيرحها،طأوذكثيرة

هذهفي-نعم-؟إسرائيلفيسيدعليهيطلقالذيهليلأ!طهل-تريدماكلاسأل

زوز.أوبعمائةآخسرجعلتنيلأنك-بني؟يالماذا-أمثالكمنالكثيريوجدهل:الالح

نأعلى،هليلبسببأخرىزوزأربعمائةستفقدتخف،)الا:الحاخاملهقالعندها

((.صبرهعنيتخلىتراه

والإحساناور+4

الممكنةالمساعدةتقديمفيالرغبةتتأكد،الأخلاقيةللحياةالمميزةالمعالمبينمن

أولهما.مختلفينوجهينيكتسيالتلمود،منيُفهمكماالإحسان.المحتاجللقرلمجط
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الماليةالمساعدةهوشهاالغرضبأنا(مملمةهذهإليهتشيرالذيالالسَعمالالصدلة،

علىالعثورتمافالظنأغلب"العدالة"،هوللصدلَةالحقيقياطعنىخاطئاً.فهمأيعتبر

24()4،بالآراميةالمكتوبدانيالسفرمنجزءفيوذلك.اضوراةافيالإحسانكلمة

بالصدقةخطاياكواكعدِلديكمشووتيلتحسُنالملكأيهاألذلكفيه:جاءحيث

كانتإذاماتحديدالمستحيلومندَعتك،تطولأنعسىللبائسينبالرحمةوآثامك

القرن))سيراوس((كتابفيوردفقدالأحوالجميعفي))عدالة((.تعني))صدقة"كلمة

)3،14(سيراحبنيشوعسفرفيتقرأحيثواحَأمرالمعنىفيالتغييرأن.مقالثاني

الصدقةيعنيالعبريوالنص(،حياتهفيتحزُنهولاشنيخوختهفيأباكأعنبنيأيا

لأنأحد،أمامالصدقهَتمنحوالاانتبهواالصدلَة،فيتتأخرلاأيا!ىق(تهملأولا

الله.عندأجركلتنالىالخفاءفىِإلاتمنحلاالصدقة

التيالنظريةنتيجةوإنعرضياً.حدوثهيمكنلاالكلمةمضمونفيالتبدلهذا

ألصدقاتوإعطاء،بالواجبقيامهيبلكرم،فع!!ليمستال!فقراءمساعدةمنتجعل

ومالكالكونخالقإياهأقرضهقدالإنسانيملكهماكللأن،للعدلممارسةهو

البشرية.إلىاللهلعطاياعادلاًتوزيعاًيضمنوالإحسانعليها.هاوجميعالأرض

ماأعطهالتعابير:هذهبفضلإلاأفضلبشكلتكونلاالصدقةعنالحاخاميةالفكرة

قال:الذيداودقبلهنهذاعنعبروقدله،يعودلكهوماكلإنحيثله،هو

القانونيفسرهماهذاله.نقدمهماوهويدك،مننلمقىونحنمنكيأتيشيءكل

هنمعفىأحدلا((الصدقةممارسهَعليه،الإحسانمنيعيشىالذي"المتسولالتلمودىِ:

الواجب.هذا

يقوملمنالخيريجلببلفقط،المحتاجينمساعدةعلىيقتصرلاالإحسانفعلإن

تتحدثغريبةمحادثةلهالبيتربيقدممماأكنَرحسنهَالبيتلربالمتسوليقدم.به

الروهانيالحاكمريفوس(("تينيوسمعحواراًحفظلَدكانعقبةفالحاخاءذلك،عن

بهم؟يعتنيلافلماذاالفقراء،صطإلهكمأنلوريفوس:تينيوسسأل.فلسطينعلى

الروماني:الحاكمأجاب((جهنممنالنجاةبواسطتهملنتمكن))هذاعقبةفيجيب

ملكغضبالمأثور.القولهذاإليكم.جهنمعقوبةتستحقونيجعلكمهذابالعكص

أحدهمأنبيذ.والشرابالطعاملهيقدمبألاوأمر،السجنفأودعهعبدههنروهاني

يطلقالأخير؟علىسيغضبهل،بذلكالملكعلمفإذا.والشرابالغذاءلهأحضر
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الأخلاقيةالياة

الذينعبيديإضليجميدإْسراشكبنيالأنقمِ!:ه!صذاالعبيداسمعليكم

6؟(.؟2،)أحبار(إلهكمالربأناهصرأوضمنأخرجتهم

السجن،فأدخله،ابنهمناطلوكأحدغضحب:أخرىحكمةإلعِك:عقبةأجاب

عندما.والشرابالطعاملهأحضرأحدهمأنغيرهـانشراب،الطعاملهلِقدملابأنوأمر

لاإ!ماوببخوأنتمأسيل:كماأطفالاًيدعوننا؟يندمفه!!بذلكالملكسيعلم

14،1(.الاثشراع)تثنيةجمونكم(بينماتنتفواولام!يتعلىأجسادكمتهعثِّعموا

تُدخلوأننجزكللجائعتَكسرأنهوأليسأبهذاصزحمنهوأنهأترى

لحمك،عنلتواوىولا،تكسوهأنالعريانوأيتوإذا،بيتكالمطرودينالبائسين

7(.58،أإشعيا

الإحسانبمفهومتتعلقعقبةللحاخمامهلاحظةهناكاضلمود،امنآخرمكانوفي

،عمرهفياللهيمدالمائدةعلىالجلوسوقتيطل))منالذنوبعنللتكفيركوسيلة

المذبحكانالمعبدوجودفترهَوفىِ،فيأكلجائعأوسقيرلِحضرأنالممكنهنحيث

.عس!كا!)كا!5لهتكفرالإنسانهائدةفإنالاَنلكنإممرائيل،لصالحللتكفيريعمل

الفقراء".باستضافة

الصدقة:لممارسةالامشحقاقعظمةسوىليعستالقصةمنالأخلاقيةالعبرة

وسأله:عقبةالحاخامبهالتقى.بخيلأنهغيرجداًثرياًكانطرفونالحاخامإنايقا

الفورعلىلهودفحالحاخامقبل؟مقاطعتينأوممَاطعةلكأشتريأنترغبهل

منفترةبعداغقراء.اعلىووزعهاالدراهمعقبةالحاخامأخذذهباً،دينارآلافأربعة

لي؟بشرائهماوعدتنياللتانالمقاطعتانأين:وسألهطرفونالحاخامبهالتقىالزهن

وبدأالمزاميركتابمنبنسخةجاءثم،الدراسةبيحتإلىواقتادهيدههنعقبةأخذه

تبقىعدالته،للمحتاجينيعطيصيم،إنهأالاَيهَ:هذهإلىوصلحىَبقراءته

علمنيهنيا،ومرشديسيدىِ"يا:عقبةعندهاصاح(P.1124.3)مزهورللألجى،

علىآخرمبلغتوزيعمنهوطلبطرفوننهضo(القويمالسلوكفيوالسيرالحكمة

.إحسانشكل

رضاهذلكهنينتج،المحتاجينأبنائهمساعدةضرورةعلىيوافقاللهأنبما

الاَيةالختلفة.الأناجيلفيموجودةالرضاأوالقناعةهذه.يعطيمنبمكافأة

يمكن2(01،)أمثال،الموتمنينقذوالبرّتنفح،لاالنفاقأكنوؤ:التوراتية
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ا!ي

هن،الخطيئةمنوتطهر،الموتمنخخلصإالصدمَةالحديد:السمكلبهذاصياغتها

منتنجِّيالصدقةالأن(.الحياةمدىالدهسيشبعهالبر،لأعماليقمالصدقةيمَدم

)طوبياأالأبديةوالحياةالرحمةلنوالالإنسانوتؤهلالحطاياوتمحوالموت

الإحسانهَوهَلتوضيحالمعدَّةالروايا!هنالكثيرعلىالتل!مودويحقوي،9(.12

الأهثلة:بعضذلكهنسنذكرالشافية

وتموتأفعىللدغهَستتعرضإفهاعمها،المنحمونيقولاسةعمَبةللحاخام)كان

مشبكهاأخذتعرسها،لِوموفيكتيرأيتعذتألوهاكانعرسها،منيومأولفي

عندماالغدصباحوفيالأفعىعين!المدببرأسهأنوحصلالجدار،علىوثبتته

فعاىهن،عقبةالحاخامسألهابه.معلمَةالأفعىكانتمشبكها،الشابهَالمرأةاستعاد!

منشغلينالجميعوكان،البابأهامووهَفمحتاججاءهساءالبار!ة:أجابتههذا؟

لي.قدهتهاالتيالعرسهديةلهوقدتنهض!أحد،يسمعهولم،الزواجبتحضيرات

الإحسانبأنييشروانطلقالمَقدرر"،يستحقبفعلقمصَالعملبهذاوالدها:لهاهَال

15(.،6)شا!المحمَمالموتبلالعاديالمو!ليس،الموتهنيخلص

اهرأةجاءته،جفاففترةخلالالإحسانصندوقلإدارهَهكلفاًالعادلبنياهنِكان

الهيكل.خَدَهَةِمعالصندوقفيخماءلحقلمأحابها:مساعدتىِ.أرجوتإليههتوصلهَ

هنلهاقذَمعندها!السبعةوأطفالهاأساًسيحصدالموتفإنتساعدنيلمإذا5:لههَالت

فرايقعلىوكان،عضالبمرضالحاخامأصسِبالزهنمنهدةبعدتالخاصماله

حماةًلثمذمنأنأعلن!لمدالممجد!الواحدللمدوسالخدمالملالكهأعلنحساالمو!،

هل؟السبعةوأطفالفاامرأةأنقذالصالحوبنياميركله.العالمخفصلوكمافهو

إلىسنةوعشروناثنتانوأضيفتهَدره،تبذلالفور،وعلىشَاباً؟زالوماسيموت

حياته،

بلونشعرفمجمعسكانهاأن)هاملا!لمدينةزيارتهأثناءمئيرالحاخامالاحظ

بيتكفيهن)جهميعله:مَيلالذي)إيليا،أصلمنتنحدرونهل:سألهمأسود"،

لهم:قالأجلنا.هنتصليأننرجوك:أجابوه33(2،)سام؟مبكرةسنفيسيموتون

وستشيخون!ءالإحسمانومارسواادهبوا

للحصولالرجليفعلهاذا:أخرىماديةميزاصَاالصدمَةالشعبيالاععَقاديعطي

ليمارسه،الإحسانخلفيجرمنالفقراء.علىهالهيوزعأنعليهذكور؟أولادعلى

492
http://kotob.has.it



الأخلاقيتهالياة

وجدإذااطشاء.يقودهأىِ.لفعلهالوسائلجميعاءيقدمالممجد!الواحدالقدوسفإن

عقابمنفمتحرراسلإحساذ،منهاجزءأًتكريسفعليهتتنالمحص،بدأتمواردهأنرج!

بكامليحعَفظوالثافي،صوفهجُزًأحدهمماء،مجرىيعبرانكاناحملان.جهنم

الحاخاهاتأحدقال.يستطعفلمالآخرأما،بسلامالماءمجرىالأولاجتاز.صوفه

أجابته:نفسهالشيءأطفالكيصنعكىِخبزاً،فأعطيهمتسوليأتيناعندما:لزوجته

طلبأيرفضعدمعليهيجبيدور.دولابالعا(سمفيعليها:ردَّ،تلعنهملكنك

الأمنيحملالإحسانخائبأ.إعادتبماوعدم،بحاجةأطفالهأنوجدإذا،محتاج

والطمأنينة.

والآنخطاياهلهفتغفر،وزنهبممَداريساهمرجلفكلهوجودأ،الهيكلكانعندها

أما،يرامهاعلىيسيرشيءفكلالإحسانالإنسانهارسفإذا،للهيكلوجوديبقلم

ماالحكمةتوضح.بالقوةأموالكمويصادرونالوثنيونفسيأتي،المعاكسةالحالةفي

يلي:

((.للطبيبسيفتح،للإحسانيفتحلاالذممب))الباب

نصوص،نفعيةأسبابمنمستوحاةالصدقهَأنتقدممماالاممتنتاجالخطأهنلكن

الوصاياجميعالإحسانيعادلمثلأ:ساميةفضيلةذاتهبحدالإحسانأنتوضحكثيرة

ممارسة.ومحبةطيبةالعالميملأكمنوالعدالةالإحسانيمارسمن.مجتمعةالأخرى

المسيحهنجداًيقربنالأنهعظيمالإحسان.الأضا!يجميعمنأفضلالإحسان

القدوسفإن،بابكأماممتسوليقفعندما.تناقصهفيهىِالماللذَةإدظ)المنتظر(.

يعبدأنهلوكمايفعل،الإحسانعنعينيهيغمضمن.يمينهعلىيقفالممجد!الواحد

بها.يُنصحلاضارةتكونمغزاهاوضوحدونالمنفذةبالصدقةالاعرَاف.الأوثان

الحذر))يجب:يقوليستحقونها،لاالذينالناسمساعدةبخطريباللمواحدحا!ام

فإن،بالصدقةويطالبونناحذريننكونعندماالفقراء((بينيندسونالذينالمحتالنِنمن

.للعقابيعرضنارفضها

يبدألمذلكومعيأكلهالديهيكنلمجداً،فقمِرأكانبدَّا((بن))إلعازرالحاخام

.الزهيدةالأشياءببعضالتصذُقدونصلاته

الكلاميعنىِماذاحقيقياً.عوناًتحققفإنهاصغيرةكاذتمهماالهبةأنالمؤكدمن

وتسربل،رأسهعلىالخلاصوخوذةكدرعالبرّ)فلبسالممَدس:الكتابهنالتالي
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فىلتلمصا

حلقاتسسمبهاصدقةا17(95،0)إشَعياكرداء(با(خيرةواشتمللباساً،الانتقامثياب

الإحسانويحفتكبيراً،المبلغيصبحمدهَبعدالؤهـوشتجمععندماببعضها،ممَصلة

مك!الليععندخضكسرة:للمساعداتمتدرجسلمغلىالتلمودلحتوى.ائعةانتائ!
..--هـت

ثلاثيتلقىأنيجبالسبصَيومكانوإذاله،النومتأه!تيجبالليلحلإذاطحهب،

.اليومفيالطعاممنوجبات

الظرفالاعمَباوبعينالأخديجب.المساعدةبتسليمالصدقةتنصلاأنيجب

وأقرض!يدكدابسطأبلعليهااعتادالتيالحياةنوعوإلىيتلقاهالمنالشخصي

ماأعطةبلغنياًتجعلهأنمنكالمطوبليس15،8(.الاشتراع)تثنيةيُعْوِؤه،طمقداو

،ميسورةعائلةمنمنحدراًفقيراًأعطىهئَيلأن"يُروىعبداً:أوحصاناًحاجتهيصد

روايةوفي((خدمتهفيالعبدومعه،الخاصلعملهيستخدههكانالذيالوحيدالحصان

المهمةبهذهفقابم،حصانهأهاميجريعبداًالمدينهَفييجدلمهلِّيلأنتقولأخرى

بنفسه.

الله)اليباركالقيمةقليلةحسنةبمنح،الإحسانبواصطقامأنهيتصورأحدلا

يتساءلالذيبالرجلمتعلقفالامرالفقيريعطيهنذاكليسبالفقير"يهتممن

الفقيريعطيهنسبقهلماهعادلالتاليالمثلالمَقديريستحقبعملِالقياميمكنكيف

فمَيراًاتخذهيمؤلهنشيءوأفضل،الصدقاتباقيمنأسمىصدقتهفإنمالاً،

له.شويكاً

بوجهالعالمفيماجميعقريبهأعطىمنللفقير،الاعتبارإظهاريجبآخر،بمعنى

حتىولطفبحبقريبهيستقبلهنأنهبيدصيئأ.يعطِلمكأنهعليهيُسجَّل،عبوس

إذاأقيل:وكماالثمينهَ.الأشياءأعصىاأنهلوكمااسهسيحعسبشيئاً،يعطهلموإن

ويمونالظلمةفينووكيشرقالمعناةالنفسوأش!بعتللجائعنفسكأبرؤت

01(.58،)إشعياكالظهر!ديجووك

ليس،فداكروحي:لهقل.بكلامكعليههوّن،للإحسانشيءلديكيكنلمإذا

سراَ،الحقيقيالإحسانممارسةشيء،كلمنأهمهوماأحبار(أعطيههاعندي

ومن،المتلقيهومنيعرفأندونبحسنةهاشخصيقومعندهاتتمالأفضلالصدقة

فيهايضع،السريةالحسنةلتلقيئغرفةالهيكلفيأنيُروىمرسلها.يعلملاتلقاها

ميسورةلعائلاتسابقاًالمنتمونالفقراءكذ(سك،مساهماتهمسراًالصالحونالأشخاص
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الآخلاقلةالحياة

وأى.الفلسطينيةالمدنمعظمفيموجودةكانتمعسَابهةمؤسساتسرأ،يساعدون

كنصَ:الحاخاماسهقالممَسوِّ!.إلىنقودقطعةجهاراًيقدمرج!الحاخاهاتأحد

بصدقتك.إهانتههنبدلاًشيئاً،تعطهلملوحسنأفعلت

الخير"بأعمال))المَيامفهوللإحسانالثانيالوجهأمااصدلحة:ايخصماكلهذا

يرتكزالتيالأعمدةأحدإنهاللبسمرية،الهاهةوقيمهاالأخلالمحية،ميزاتهافيالأكبروهي

1(.3،)آبوثالاجتماعيالنظامعليها

أعلى"الإحسانالعباوات،بهذههتناقضبشكلموضوعتانالإ-صمانمرحلتيإن

وأشخصيةبخدههَيتمالإحسانبالنقود،الصدقةتتمهراتب:بثلاتَالصدقةمن

تمنحالصدقةوالأغنيأء.للفقراءيعطىالإحسانبينماللفقراءتمنحالصدقة،بالمال

((.والأمواتللأحياءيعطىالإحسانُبينماللأحياء،

الإداوبأو!ىالبدء:فيقيلبه،وتنتهيبالإحسانالخمسةموسىأسفارتبدأ

فيأودفنهقيل:النهايةوفي(321،)تكوينوكساهما،جلدمنأقمصةواهرأتهلإَدم

)تثنيةهذا،يومناإلىقبرهأحذيعرفولمفغووبيتتجاههوآبأوضفيالوادي

6(.34،الاشتراع

طيب،بقلبتمتالتىِالأفعالكلخشَاديم()جميلوتالخيرأعمالتتضمن

وردتوقد.المجتمعأفرافىبينالعلاقاتوتلطف،ا!زانىآلاممنتخففوالتي

يفرحفضيلة.المرضىزيارةبالمسافرلِن،العنايةمثل:المَلمودفيالأفعالهذهبعض

العالمفييُحفظالأساسيالخرِعملبينما،العالمهذافيثمارهابقطفالإنسان

))إنذلك:عنيقالهاإليكم،والمعوزينالغرباءضيافةبحسيتيتعلقفيماالاَخر.

بيتكأليكن:التاليةالوصيةفييقرأالشَيخينا".استقبالهنافضلالمسافرينئشقبالا

التوراةأبطالهناثنان،.بعائلتكأشعبهفيهالفقراءويكونهصراعيه،علىمفتوحأ

أيوبالنبيعنيروى.وإبراهيمأيوبهما:ال!ضيلةهذهلممارستهمابهمايحتذى

البيتحولللدورانالمساكينفيهايضطرلابطريقةلمنزلهمداخلأربعةفتحأنه

ودطسبمشرفيحصاًلثجراًإبراهمأ)وغرس!:التوراةفيجاء.مدخلهليجدوا

ذلك:شرحكيفيةانظروا(.2133،)لَكوينالعسر!ىي(الإداوب؟سمظك

يأكلواأنبعدالمسافرينإبراهيميستقبلصط،السكنمكانعلىيدلالمثمرالشجر

الليل(فيباتلبناً،شرب،بشهيةأكل،:كلماتلثلاثاختصار)إيخيلويشربوا
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اقد،د

ألى((.اومجدواالليلْهنا))أهضوا(!ؤلاء:يقولكان

الحاخامعنويُروى.للمسافريندائمأمفمَوحأكانالشخصيمنزلهإنأيضاً:ويقال

هنوليأكلادخلوا،:ويناديالبابيفمَحكان،طعامهلتناولجلص!للماأنه"هونا"

اططعام.لِحتاج

آخرفعل.اليتاهىشملجمعوهواضقديرايسمَحقالذيالعملعنسابقاًهنانوًلقد

جهازبتقديم،الزواجعلىفقيرهَفتاةمساعدةعلىينصبالتقديرجديرللإحسان

أيهالكبيَّنأقد"ميخا((:%الإلهيةالإرادةوحيمنيستنتجلها.المهروتوفير،العرس

الرحمةوتحبالحكمَتُجريأنهوإنما.الربمنكيطلبوهاصالحهوماالإنسان

وحب،بالعدلالحكم.!ناهاالعدالةممارسة8(.6،ؤممِخاإالك،حتجوا!حوشرَ

الخطوبات.الفتياتومساعدةالموتىدفنمعناهبتواضعالسير،الإحسانأىِالشفقهَ

التياللهأعمالمنواحدةوهي،المرضىبزيارةالإحسانعملعندأيضاًيوصى

هرضه،منبالمائةءصتينمنيُشفىفإنهمريضأيزر"منتقليدها.الإنسانعلىيجعب

كلأنيعنيهذا!قدميهعلىيقففسيجعلونه،مريضبزيارةشَخصاًستونهاموإذا

عقبهَ،الحاخامتلامذةأحدمرضللاَخرينأ.يبقىمماستينمنجزءأيستأصلواحد

الغرفةيكنسفوجطه،بمفردهعقبةالحاخامفجاء،لزيارتهالعقلاءمنأحديحضرولم

منزلمنالحاث،مخرج"الحياةليأعدت)القد:المريضتلميذهالهفقالالماءويرش

،أخرىسلطةأعلنتدهاً((سفكفكأنهمريضاًيزورلا))منيلي:بمايعظوبدأتلميذه

لموته.سبباًزيارتهعدمفسيكونيزورهلاومنسيشفىمريضاًيزورمنأن

قال.صافيةنواياعنبالضرورةينملأنه،الموتىتجاهيمارسهاهوالكبيرالإحسان

فىِحُظوةأصبتُإنلهوقاليوسفابنهدعابيعقوأجلدناأولما:ليوشفيعقوب

ه!(أوضفيتدفنِّيل!ووفاء.وحمةإلئيوأصغفخذيتحتيدكفضععينك

:القولالكلماتهذهتريد؟سيئةنواياهناكهل:الحاخاماتيطلب(.3792،)تكوين

بالعبريهَمدفونهَغيرالجثةعلىيطلق.الإخلاصقمةفهذاطيب،بعملتحاهيقمتإذا

الكبيرالحاخامأنلدرجهَ،كبرىأهميةللدفنيعطى((دينيواجبودفنهامتزفاإمت

أنهالعلممع،بنفسهبهايقومأنفعليه،الدفنبواجبتقومتقيةشخصيةيجدلمإذا

الجثة.هلامسةعليهممنوع

عندالتورادراسةعنالتوقفيمكن،مقدسواجباصلجنازةمراسمحضوركذلك
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الأخلاقيةاشحياة

ولمحنائزيأموكبأيرَوهن.الزواجعلىمخطوبةفتاةمساعدةوعندالمي!،دفن

صانعه،لمجربالمعوؤْالمح!تؤئأالصدد:هذافيوقيلانتهاكاًيرتكب،يرافقه

فيجاء؟المكافأهَهيفضارافقهإذا5(17،)أهثاليزكئ،لأ!بوا!ا!ت

أمن،(9117،)أمثال،بصنيعهفيجَزيهالربيُقرضالفقيريرحمأهنالتوراهَ:

أخيرأ(14،31)أمثال(المسكينررحمُيُمجِّدهوالذيصانعهيُعيَّزالفقيريُعسف

الإنسانبهايقلدالتيالأعمالهنأيضاًهذه،للحزانىالعزاءبتقديما!اجبايقضي

يرلَدزالوهاعليهيُبكىالذيالوقتفيصريبكتعر)الاالتحذير:بهذالنحترس،الله

التعزية،تعابيربتلقيلهيسمحلاالنفسيوضعهلأن(423،)آبوث"ناظريكأمام

وتقديمالميتأهلؤيارةخلالهاتجريالحداد،منألِامسبعهَتمرالدفنمراسيمبعد

المعازبَ.

مةسمتقالااء5

خاصةأهميةالتلمودويعطي،العملفىِالاستقامهَهوالأخلإهَيةالحياةيميزما

لها.وكبيرة

)الله(العلياالعدلهحكمةأمامالموتبعدالإنسانيمثا!))عندمابأنهمقتنعالجميع

معمعاملاتكفيشريفاًمستقعِماًكنتهلهو:سسِممعهالذىِالأولفالسؤال

الاَخرين؟

إلهكالربأمرأطعتإنأوقال:التاليالقولمنيأتيالنصعلىالتأكيد

فجميعفرائضهجميعوحفظتوصاياهاليوأصختأهامهبالاستقاهةوصندت

)خروجمعافيك(الربأنالأنيبكأحِلهالابالمصريينأحللتُهاالتيالأهراض

شعبي،منفهوبنزاهةيعملمنأنيعلمهالتجارلِة،الأعمالهناالقصد،ة2(.15

بكاملها.التوراأتمَّإىألوكمماويعتبر

دُئَرت9:التاليبالشكلعنهايعبرالمجتمعحياةفيالاستقامةلعدمالسيئةالنتائج

منها(.اختفواالمستقيمينلأنأورشليم

2و9
http://kotob.has.it



لتلموفىا

:العيناتسضيليالبشريهَ.وفيماعمللتنظيمصارهةقوان!!التلموديتضمن

بعدوالموازينشاحدة،مرةوالأوزانالأمابوع،ْفيمرش!تممَاضسهبشَظيفملزمالحانوتي

زنة.!ول

عادلةهواؤينأبل(،والكيلوالوؤنالمساحةفيولاا!مفيتجووواألا

أخرجكمالذيإلهكمالربْأنالكمتكونعادلوهينٌعادلةوإيفةعادلةوعياوات

36(.91،35،)أحبارهصر(أوضهن

الصيففيشاحدةتقاسفلاالأبعاد،لمقاييصكمرجعالأراضىِمساحةتؤخذ

تركيسمحلا:المكاييل،بالملححفظهايسمحلا:الأوزانالشتاء.فيوالأخرى

المنتشرةالعادةحيث،الصحيحبالمقياس!نأتيأينصتوالرغوةالصدألتشكلالسوائل

عادقوافي!اؤلكليكنألي:النصيقولبالعكس!؟والعكسرالتقريبيالمقياسهي

)تثنية(إلهكالربيعطيهاالتيالأوضفيأيامكتطوللكيعادلٌوافيومكيا،ل

15الاشتراع 25c.)المكانفيتاممقياسإعطاء))أريدجاء؟أينمنالبائعقالوإذا

فيتقريبيمقياسإعطاءأريدأوالسعر،وتخفيضالتقريبيالمقياسفيهيمالرسالذي

يأمربه؟مسموحاًهذاأليسالسعرفيوزيادة،العيبمنخاليمقياسفيهيمارسمكان

منصفأ".عادلاًوزناًالنص

يقول؟بالعكسوالعكسالوزنفيؤيادةنمارسحيحثالصحيحبالوزننأتىِأينمن

الوزنَأريدالمعياو؟هذاجاءأينمنالبائعقالصو،العيبمنخالياً))معياراً:النص

أريدأو،الوزنفيؤيادةومنحُاضقريبياالميزانوجودُفيهامحادةُامكانٍفيالصحيحَ

هذاأليسالسعروزيادةالصحيحالسعرفيهيمارسمكانفيالوزنفيزيادةإعطاء

احتمالأهنالكأنبماعادلٌومعيارالعيبمنخالٍمكيالالنصريأمربه؟مسموحأ

به.مسموص!غمِرهنافالانحراف،المحليةالعادةعنالابتعادعندللغش

لرفعبالمنتوجال!))الاحتفاظالبعضبنظرالمشروعةالممارساتبعضالتلموديدين

فيالاضطرابينَيرونشالذينمكاييلهم،يملؤونلاالذينالربا،ممارسةأسعارها،

هنعملاًأنسلاأنييعقوبزهوعلىالربُّأقصم)قد:المقدسالكتابيقول((السوق

7(.8،أعاموسالأبد(إلىأعمالهـم

.الحاخاماتيستعملهاكانالتىالمتشككةالمسائلمنأيّاًالخطاباتبعضتظهر

بعضزارهالبلاد،وسطالمدنإحدىيسكنكانالذيجائير((بنفينياسأن"حصل
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الأخلاقب!الحياة

لديه،كمدخريضعهمكانشنهَصَلوفيالشعير،منمكيالينعنددشوضعوا،الرجال

هلكهومايأخذواأنووجاهماجهمإتعزَفحيث،سنينسبعبعدا!الرجاهؤلاءعاد

جميدةقلادةتلاميذهفرأىحمارأ،اشترىشيتاخبنشَمعونأنأيضأحصلله!.

تغنيالرببركة:المثلهذاعنيكينطبة!،الحاخامأيها:لهدالوا.الحماشعنقعلىمعلقة

الحجرةاشترواالحماراثشريت)الثَد:أجابهم22(،،01)أمثالألم(إليهايضافولا

)تثنيةثميتاخ((بنشممعون"ليمخدالبائعصاحلصاحبها،وأعيد!هاأذهبوا"الكريمة

3الاشتراع ، 3R).

اللصوصر:منفئاتسبعِهناك،الخداعأنواعمننوعأيوكذاك،ممنوعالغش!

نعه،هيالمنصفنعَمَإنوثنياًكانولوالاَخرخداعممنوعقريبهيخدعمنأسوأهم

العلن،فيشيئاًيقولالذيالإثسانيكرهالممجد!الواحد3تالقدولا.هيولاءَه

آخر.شيئأقلبهفيويضمر

والمغفرةالتسامح+6

المكونةللاضطراباتحتماًسيتعرض،المجتمعيسودأنيجبالذيالانسجام

الخلافاتهذهتنتهىِأنيرغب،صالحمواطنكلفإنوبالتالي،أفرادهبينللخلافات

النتيجة:هذهعلىللحصولضروريانشرطانهناك.السلميةالعلاقاتلتسودبسرعة

هنالسماحيطلبثئَمومنبخطئهالاعترافعليهالخطأفيوقعمنأنهوالأول

الإهانة.إليهوجهتالذيالشخص

أخطأ"مناتباعها:يجبالتيالطريقةفيوضح،الوضعهذاتجاهب!ضمالتلموديقف

وءلاباس،فلااعتذارهقُبلإذا"،نحوكبالسوءتصرفتلقدله:بالقولمُلزمٌلريبهتجاه

ويقولىافمالربينأفيرنِّمقيل:كماأمامهمقريبهمعويتصالحشهوداصطحابفعليه

فيقولىهكذافعلإذا27(30)أيوبيُجْزِني(ولمالإستقامةعنوؤغثخطئتقد

النوطتبصروحياتيالفسادإلىالهبوطمننفسيأفتديأبل:عنهالمقدسالكتاب

قبرهعلىمعهيتصالحأنادهتديافع!ميتأ،عليهالمُعتدئكانإذا.28(33،)أيوب

أ.نحوكالتصرفأسأت)القد:هناكويقول
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للَلمودا

المَصا(صحفعليهآخر،نجشخصخطأأحدهمشك"إذايلي:بخايصرحآحردكتور

تقللاأتيجبالمصالحةمحاولاتعددأ!بيد"مباركتهعليهذلكمنوالأكثرمعه،

((سريريإلىقريبيلعنةتصعد))بل:نفسهعنيقولالحاخاماتأحطكان.ثلاثعن

لمنزلهالذهابقبل،اليومنفصفيأهانوهالذينتهدئةفيدائماًينجحأنهيعنيهذا

.تولِستر

إطالةوعدم،إليهالممَدمةالاعتذاراتلحبولعليهللمُعتدىيحق،الثانيالمقامفي

شجرمثلوليسالخيزرانمثلمرناًدائماًيكونأنالإنسان"على:صدوهفىالضغشِة

.1(الأرز

العباراتبهذهينطقالحاخاماتأحدكمان((إليكمالموجهةالإهانهَعن"اصفحوا

فيوأحزنونيليإهاناتوجهواالذينعنسيدييا))اص!فح:النومقبلصلاتهعند

((.اليوم،هذا

لوفيماوتهدئتهاالنزاعاتحجممنالتخغيفإلىيهدفحكيمإرشاد

الإهانةفلتكنآخر،شَخصبحقخفيفةإهانةارتكبتَ))إذا:بالتاليعنهحدتخط،يُعئر

فعلولوأيضأ،بنظركقليلاًالخيرهذافليكنكثيراً،خيراًلهالَدمصَوإذا،بنظرككبيرة

فلتكن!صبير،بشكلإليكأساءولوعينيكفيكبيراًفليكنالخير،منالقليللك

((.بنظركتافهةالإساءة

شععبكأبناءعلىتحقدولاتفعكمألأ18(191،الأحبارسفرمنالمقدمالدفاع

وقابلهدرهمأ.قريبههنأحدطلبإذاهوجود،الثأر،.الربأناكنفسكأحببهوقريبك

)الن:التاليالجوابفيتلقى((معولك))أ!رضنيللأولالثأفييقولالغدوفي،بالرفض

أعرنيلقريبهأحدهميقولعندمامنك((.طلبتههاإعارتيوفضتلأنكشيئاًأقرضك

ا-لوابمنه،ويتلقىثوبكأعرنىِ:للأولالاَخريقولالغدوفيظلبه،ويُرفضمعولث

أهينؤاالذينهؤلاءمنك،طلبتههاإعارتيرفضمنأشما،مثلكلستهو،ها:التالي

عنيعبِّرونالذينهميردُّونولاواللومللمهانةيتعرضونالذين،الانتقامعنأعرضوا

لظيَبدأ!دا:المقدسالكتابيقولوعنهم،حزنهمفيسعداءفهمالده،إرادةحب

31(.5،)قضاةبهائها،فيالمثرقةكالثعمس!محبوكوليكنوبياأعدائكجميع

عليه.وسيحصلوالنداهة،العفويطلبعندماخطاياهلهستغفريثأرمن

علىيشفقمن)1العداءحذَةزيادةإلىيدفعولمن،الصفحيرفضلمناللوميوجَّه
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الأخرهيةالياة

هذاالأولالمَرنمنحاخاميذكرالسماء".منرحمةسيمَلمَىأخطاءهويغفرلَريبه،

ررىلئلا،قلبكل!تهجلخهوقعوإذاتثعمتفلاعدؤُكسقطإذاأ:بالتفصيلالنص

منأنيعنيهذا24،17(.)أمثالغضَبهُ(عنهفيرُدَّعينيهفيالأهرويسوءالرب

مصيبةتحلعندماولِفرحوالحقدالكراهيةبداخلهويختزنالعفو،أوالصفحيرففر

عليه.اللهغضبوسيحلمذنباً،بهذايُصبحبالاَخرين،

لقذاعةا-7

الإنسانلسعادةاللهخلقههابأنمقرّاًمممِزاًموقفاًالحياةملذاتحيالالتلموداتخذ

فقد.ذلكعنيمتنعونمنيدينبلمنه،بالاستفادةفقطينصحلافهوجوهريأ،صالح

التجنبعندخطيئةهناكوبالتالي،مخلوقاتهسعادةيبغياللهأنالحاخاماتاقتنع

للنورمصدرهو(اللهأأيبوجودهالشعور.الجسميةللراحهَالماديةللاكتفاءاتالمتُعمَد

فيهماوالفرح"القوةقيل:كماالممجد!الواحدالقدوسبحضورحزنلا!الفرح،

وسطبل،فائدةبلاالثرثرة،الهزل،الحزنالكبرياء،وسطالشيخيناتسطعلا"بيته

الديني.الواصمالإتمامالفرح

:ضدان:للحكمةالمستندةبالقناعةتوصيةالحماخاميالتعليممجملعبرنلاحظ

ذاتهبحدفضيلةيُعتبرلاالفقرضاران،هماكماممنوعان،اللذةوصطالتمَشف،

ضروريهوماغيابأونقصإن،أخرىوبعباواتتورا"،فلاطحينلا"صظ

البي!في))الفقر:الإلهيةالإرادةلإتمامالجوهريالعلماكتسابيمنع)البقاء(للوجود

جرحاً((.خمسنِمنأسوأ

جميلةثيابفاتنهَ،امرأة،جميلبيتمثل:للجمالقيماًيعطونالحاخافاتكان

سيكونالاَخرالعالمفيحتىأنهيصزحونكانوامستحبهَبأجواءفعلاًيوحيمماؤاهية،

))منبأنهالغنيويعرفون،التذوقدونلكن،عيناهتراهمابكلالتمتعحقللإنسان

".ثرواتهفيالبذهَيجد

الإدارةلانتقادهالتخفيعلىأرغمقدجوخايبنشمعونالحاخامأنيروى
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فىالتلمو

سنة.عشرةاثنتعبمدةكهففيابنهمعبعيداًوظل،حياتهعلى(سلمحافظةانرومانية،

سيره؟أثناء،مخبئهمنخرت،ملاحقتهأمروأعغيالرومانياحاكمبوِفاهَعلموعندما

أهملواا(ضاس))هؤ!يلاء:قاللهمرؤيته!اولىالأرش!،ويبذرونيحرثونرحالاَصادف

ابنه،هعإنيهايلتفتجهةكراوفىِ((.العابرةالزمنيةبالحياةويهتمونالأزلية-ياتهم

تدميرأج!منهل:قائلةالنعمةدوَّتعندهاشيء،كلتلتهمالحرائقيشاهدانكانا

الله،هنمدعومالاجتماعياضظاماعلىالمحافظهَ.إليهعودوا؟الكهفمنخرجتمعالمي

عمله.بثمارالتمتعإنسانكلحقوهن

لاارزياالترفبغرضالثرواتتجميعوهوألاالاَخر،النوعتجنبأيضأيجبلكنه

فيالممجد!الواحدللقدوسقال،الهيكلسليمانبنىعندما.اللهإرادةمعيتفهت

أنهتعلموأنت،كبيرةثروات!لحنحهبأنإنساناجكإتوسلإذاالكون))سيد:صلاته

والإحساذ،للخيربثرواتهيتصرفإنساناًوجدتإذالكن،تسامحهفلاتبذيرها،يريد

واجزواغفرسكناكمكانالسماءمنأنتأفاسمعقيل:هكذا((،طلبهتلبيةفأرجوك

بنيقلوبتعرفوحدكأنتلأنكقلبهتعرفكماطرقهبحعسبواحدكل

أأ!بارإ..البث!ر!

قيل((كمابثروتهيتمتعمنذلك؟الغنيهو))صت:للغنيأعطيمغزاهلهتعريف

العالمهذافيسعيدأتح!((.أحوالكوستتحسنسعيد،فأنتيديكتج!تتمتععندما

واضح.نجشكلالحاخاماترأييلخصماهذا1(4،أآبوثالاَخرالعالمفىِءوستنجح

شدّوا:جسمهتغذيةعلىالسهرواجبهفمنجيداً،بعملهالإنسانيقومأنأجلمن

الجسمةلِقويالوفيرالغذاءأنأيأقدامكمأعقابذمحابذلكستشعرونأسنانكمعلى

الروحهدفهابهليلالمتعلقةالتاليةالروايةالارجل((،تحمل"المعدة:الحكمةتقول

منازلهم.إلىالطرلِقمنجزءفيرافقهملتلامذتهالدرسأنهى))عندماذاتها:الأخلاهَية

لديكهل-بيتيفيلضيفيخراًلأعمل:أجاب؟ذاهبأساأينإلى!ميا:سألوه

بداخلهاليوم،الجسمعلىضيفاًالتعيسةالروحأليعست:أجاب؟بيتكفيضيوفدائماً

عنه؟((.ترحلوغداً

يعتبرلاالتامالاهتناع،الصلبةالأخرىالغذائيهَالموادكمابالممثرب،يمَعلقما

قائمةعلىالخمريُشربخمر((.دونفرح"لايلي:مامثلتأكيداتهناك.فضيلة

بالتكفير))ستقومقيل:لماذا.والعكسبالأدولِةيستعانالخمرفقدمتى.الأدويةوصفات

403

http://kotob.has.it



الأخلافيةالحياة

خصأًذبيحةأحدهماالكاه!ت)فيعملالروحضدخطيئةاوتكبلأنه)الناصربمب(،لأجله

ا(جوء(ذ(!فيرأسهويقدسالميتبسبببهخطئماعنهويكفرمحرقة!الاَخر

التفكيريمكنناالنبيذ،شربعنامتنعلقدأخطأ؟روحأيضد)1(6،)أعداد

يحزمونالذيرأكيثرفماخاطئاً،يُعَدُّالخمرشربعنيمشَعمنكان))إذا:بالأولى

".الملذاتمنأنفسهم

،والتجاوزاتالتطرفعنالناجمالخطرتبيِّنكشوفاتمنالحاخاهاتلَدممهما

)وابتدأما:نوعاًغريبةتبدوأسطورةهذهض!دها.التحذيراتصياغةفىِمستمرونفهم

؟تزرعماذا:وسألهالشيطانلهظهر02(9،)تكوينكرماً(وغرسالأوضيحرثنوح

النبيذوهل،ومجففةطازجةتؤكلعندماوطيبةحلوةثمارهاهلنوعها؟ما-كرمة-

حسننوح:قال،الكرمةونزرعسويةلنتعاونحسن!-؟القلبينعش!منهاالمستخرج

أحضرثم،الكرمةجذععندوذبحهبخروفجاء؟الشيطانفعلهاذاعندهاللغماية!.

الأرضدماؤهمأشبدضاوهكذانفسهالشيءبهموفعلوقرداًخنازيرسبعةالتواليعلى

يكونالخمرشربقبلأثهالإنسانليدركعبرةقدَّمالشكلبهذا.اممرهةاشجرةحول

يظلباعتداليشربوعندمامنه،للاستفادةصوفهيقدمكالحملومسالماًوديعاًلطيفاً

يصبحبشراهةالخمرةيشربوعندما.العالمهذافيلهمثيللاأنويعلنكالأسدقوياً

ررتكبكالقرد،يرقصعقلهكاهلالخمرةتأخذوعندما،بالقمامةيتمرغكالخنزير

يصنع.هاذايعلملا،علانيةالفحشاء

والحلم،الرشادتطرد،الرأسالخمرةتدخل))عندما:نفسهالموضوعحولأقوال

الكرهة،كانتثمرهاآدمأكلالتي"الشمجرةالأسرار"تتفشىالخمرةتسيطروعندما

مالماذا"للإنسانوالحزنوالتدميرالأذىيلحقغيرهاالعالمفيشجرهَيوجدلالأنه

لنابالنسبة؟بالزنىالمتهمةالمرأةحولبالمَانوناًملحهويكونبالناصري،يتعلقنعالجه

الخمر.شربعنسيمتنعفإنهحظوتها،ؤواللحظةفيالنوعهذاهنامرأةفعاهدمن

فلنتثمللمإذا.الفسقلتعاطىِوتدفعهماسواء،حدعلىوالمرأةالرجلتثيرالخمرة

وثلاثقدرها،منتحطانواثنتان،للمرأةمفيدةواحدةنبيذكأسالخطيثة.فيلَقع

فييدخلالخمروحشمتها.ذاتهااحترامتفقدهاوأربع،السلوكسيئةامرأةمنهاتجعل

سعئتأثيره.العالمهذامنالإنسانتخرجالتىِالأشياءهنواحدظهراً(())النبيذ:ال!م

أواقب،الموتىدفنالماضيفيمهمتيكانتسول(())أئا:يقول،البشريالجسمعلى
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فىالللمو

بينمالُبَّها،صقدتوهُموَّسهَ،ضعيفهَعظامهكانتالخمر،ضَربسىِبالغمن،عظامهم

.جيدةسلممةعظامهظهرتفقدباعتداليسربكانمن

بعضأنيُحكىخاطئاً،يُعدُّالخمر،تعاطيفييفرطهنفإن،المثلرغمامم!!

السنةأياميصوممنمنهم،كانالتنسكحياةيمارسونكانواالذينالحاخاها!

الجرادهنبمكياليكتفيآخرحاخاماصوم.افيهايُمنعالتيالأيامبعضعدابكاملها،

الممَبل.السبتعشَيةحتىالسبتعشميةهنحياًاجبقى

التنسكحياةمننوععلىاعتمادهمإلىباليهودحلتالتيالمصائبأدتلقد

فيالتناقضلهمهظهرينثفلك،عنلثنيهمبمحاولةالحاخاماتبعضوقاموالتقشف

عنالامتناع،الإسرائيليينالقدامىاليهودمنالكثيرقررالهيكلدُهرعندهاقصرفاتهم.

لالماذا،أبنائييا:وقالهعهمالأمرحوزيالحاخامناقشالخمر،وشَرباللحمأكل

توقفتبينما،اللحمأكلعلينايجحبهلأجابوا:الخمر؟وشرباللحمأكلتريدودط

شربعلينايجبوهل؟الهيكلمذبحعلىتقذَمكاشاالتىِوالأضاحيالقرابين

عنلنتوقفالحالهذهفيلهم:قال،الهيكلعلىالخمرتدفقتوقفبينماالخمر،

بالخضارإلانتغذىلنسوفجداً،حسناً،الدقيقمنأضاحتوجدلالأنهالخبز،تناول

حسناً-كأضاحالبواكيرنقدملالأنناذلك،يمكننالاً:الحاخامأجاب-والفواكه

أيضاًئمكننالاالحالةهذهفىِ-(للهيكلتقدملم)التيالثمارمنالاَخربالنوعسنكتفي

الصمت.فالمَزموا،توقفقدللهيكلالماءتدفقلأنالماء،شربحتى

منمستوحىلأنهبهموصىشىِءهي،والتقشفالزهدحياةلاعتمادوالرغبةالميل

حضرالأيامأحدفيالحاخاهات،أحدهـويهمامذاعليها،بالموافقهَجديدةاعتبارات

شكلعلىشعره،ممتلئجسمه،جميلتانعيناهالبلاد.وسطهنالناصرةإلىضابط

كنت:أجاب؟الجميلشعركقصتريدشطلأيبني"ياله:قلت.منتظمةخصل

نفسيإلىنظرت،النبعهنالماءلشربذاهباًكنتويينما،قريتيفيأليعندراعيأ

جانحب،كلمناحواطفايأحاطتعندهاالماء،سطحعلىوجهيوشاهدت

هذالماذاخبيثهَ،شخصيةثفسي:فيهَلتعندها،العالمهذاهنالخروجوحاولت

وهـقات!دوداًليصبحمعذكائنأنثيوخاصة،يخصنيلاعالمفيوالتباهيالتعجرف

فينهضسساقائلاَ:الحاخامويتابعالسماء.لخدهةشَعريحلاقةأريدالهيكلخدههَعبر

أرضهم،فيويتكاثردرامثلكالناصريونليحذُبثييا:وقلترأسهعلىوقبلتهالحال
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الاخلاقيه"لحياة

نَذَوَاصأةأووجلأيَلهموقيإسراشلبخيأكفَم:المقدسالكتابيقولولأمثالك

2(.)ة،أعدادللربالينسُكَنُسكٍنَذْوَ

صنأبهلوالازدهار.النجاحنتيجةبالذاتالمفرطهَالثقةيحذرونالحاخاماتوكان

الاشتراع)تثنيةوتاث!بع،أنتكعاكللبهائمكصحرائكفيعث!بأأوأُنبثوسنشبع

لأنالممجد!الواحدالقدوسعلىتتمردوالاأن))احرصواموسىلهملحال15(11،

هوأهذاداودفىهب؟((تعنيماذا.إمكتفياًيكونعندهاإلااللهعلىيتمردلاالإثسان

مقاللالصحراءفيالبريةفيالأردنعبرإسرائيلجميعموسىبهكفَمالذيالكلام

حكمة؟ا(.ا،الاشتراع)تثنيةودرزهب!وحصيروتولابانوتوفلكارانبينالقُلْزم

والذهبالفضهَبسببكانهذاالكونسمدالممجد:الواحدالممدوسهوسىلمول

صنعإلىانقادوالقد)داي(يكفيهذا:صرَنَخْطأنإلىلإسرائيلبسخاءأعطتهالذىِ

مملوءٍعرينفيالأشدفىأر"لاجانَّاي:الحاخاممدرسةتقول.الذهبهنعجل

الشىِءهقارنةيمكمت،:يقولأوشعياالحاخاموكان((.باللحممملوءعرينفيبل،بالقش

.كثيرةلبطاتلهفقذَشطالصويابفولغذاها،قويةبنيتهالكنهزيلةبقرةيملكبرجل

قاللك!؟قدَّهتهالذىِالغذاءممَابلهذاتلبطينني،جعلكالذيمالها:قالعندها

يتصر!فإنه،معدتهالإنسانيملأعندماأنههو،المثلهذايؤكدماآخا:الحاخام

.الناستجاهسعئبسلوك

امَابلسلوكإلىيؤديقدالذيالسرور،فيالإفراطبعدميوصى،نفسهوللسبب

يعني:هذا(Ps.11.2!ترتعدونكاوأنعَمدرافرحوابمخافةالرب))اخدموا.اللوملتوجيه

،لولدهعرسوليمةرايينا!"ماربأقام.والقلقالخوفلِوجدالفرحيكونصط

تساويجداًثمينةبكأسأهسك.الحاخاماتوجوهعلىباديهَالثشوةأنولاحظ

فرحهم.فيجديهَاكثرفأصبحواأهامهموكسرها)زوز(أربعمائةقيمتها

الإفراطتجنب،للحياةالعامالشكلعنالتلمودفيهايُعبَّرالتيالزاويةهيتلك

الأرضسطحعلالعاديبالفرحليتمتعالإنسانيدعو،التقشفالزهد،فيوالمبالغهَ

يدهممَناولفيوضعهاالتيواللذاتاللهإياهامنحهالتىِقدراتهب!"حةويسمَخدم

إلىالذهابإن،الفوضىتسببالتيللشهواتحداًهذهقوانينهتضعسعيداً.ليجعله

الحَالي:النصفيالرأيهذايظهرواضحأ.خطألِصَبرالموضوعةالمعاييرمنأكثرهوما

عنقه،حولالحديدمنطوقاًيضعهنيسمبه،بالصومرغباتنفسهعلىيفرضمن
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التلمود

التوهـاتمنعهما،سلبهفيويغرسهسيفاًيمسك!منمأ،مُحزهيكلأيبنيرجالأًأيضأشيشبه

.أ!رىانتقاصاتأيةإضافهَتحاولوالالكم،كاف

الحيوافاتقجاهالواجبات-8

تأخذحيثْ.الأخلاقيةالعناصرأحدأيضأهيالحيواناتمعالإنسانعلاقات

تشاوكبأنالوصايا()أيوتأمر،الخرساء(1البكمالحيواناتالاعتباربعينالعشرالوصايا

يمكن،بلطفبمعاملتهاتوصيالتوراةمقاطعمنالكثيرأنوبما،السبتيومباستراحة

التلمود.فيالمعاملةلمَلكتنظيمإيجا!توقُّع

مزاجهعنفكرةتعطي،الحيواناتالإنسانبهايعاملالتيالطريقةفإن،والحقيقة

المؤخرةفيالمسئةالخرافيبقىكانإلغنم،قطعانيداويموسىكانعندما.وخلقه

لترعى،الوسطلحيمنهاالأكبرويترك،الطريالصثنبوترعىمنهاالفتيةتتقدبمكي

ويعطي،القطيعيرعىكيفيعرفمنالممجد!الواحد(لقدوسيقول.القاسيالعشب

ذهب،الهربمنالجداءأحدتمكنمرة،ذاتشعبياً.قائداًيصبح،قوته!سبلكل

الجديوكانمستنقعاً.صادف!طشجرةقربإلىووصلعنةللبحثموسى

العطشبسبحبهرتجطأنكأعلبملاقال:هفكموسىشاهدهعندهاالماء.منيشرب

القدوسيقول.للقطيعوأعاده.كتفهعلىفحمله،التعبمن!هكأنكالقنوأغلب

(.إسرائيللقطيعواعياًفستكون،القطيععلىتشفقأنك)نجاالممجد:الواحد

القصةتظهرهماهذا،الإلهيالرضىعدملِسبب،الحيوانتجاهاللائقغيرالتصرف

وشرعيهوداالحاخامثيابداخلخبأْرأسه،للمسلخمقادأثوركان:بينماالتالية

أنهبماالسماء،فيأعلنلقد((للذبحخُلقتفقدعني))ابت!ور:الحاخاملهقالبالخوار.

لحصولتوقفتقدالاَلامهذهأنبيدللاَلام.سيتعرضفإنه،شفقةأيةعليهتظهرلم

ابنصغاردفعحاولت،المنزلتكنصخادمتهكاشطبينماالأيامأحدفيآخر.حادث

فقد((أعمالهفوق))عواطفه:مكتوبلأنهدعيها:الحاخاملهافقالبمكنستها3!عر

(.العطفلهيُقذَمالحطفأظهرمنالسما"فيأعلن
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الأْخلاقيةالحبإة

لمانقاذالأمرشِعلقعندها،السبتيالقانونانتهاكيمكنمدىأيإلىالتلموديتساءل

عوضعهاأ!سائدابجلبفيسمح،مستنقعفيحيوانسقط))إذاالخطر،حالةفيحيوان

هذاومقابل،يرامماعلىشيءفكلى،لليابسةالخروجمنالطريقةبهذهتمكنإذا((تحته

(سهفيقدم،مستنقعفيحيوانسقطإذا:أخرىنظريةظهورلوحظانشرعي،التدبير

دونلكن،تغذيتهبالإمكانأنهذلكهنينتجلِهلك،لاحتىوجودهمكانامملأا

بقاءإمكانيةعلىتنصالثانيةفالحالة،تناقضوجودعدميلاحظله.الوسائدإحضار

توجدلاعندماإلاممكناً،ليسوهذاالأولىالحالةفيبينمافقط.بتغذيتهحمِاًالحمِوان

هذاعلىالتصرفأنبيدالوسائد..استخدامدونالحيوانلإنقاذأخرىطريمَة

نظامهوالنظامهذالكنشيء،أيإتلافيمنعالذفيللقانونمخالفةيعتبرالشك!!،

بهتوصيومما،درجةأدنىإلىالحيوانألمعنبالتخفيفالعَورا،تأمربينماحاخام!ب،

.الحاخاماتيمَررهماعلىوالمتفوقالأصحهواضوراا

)الا:الإرشاداتهنالعديدهناك،للحيواناتتقديمهاالواصطوالإسعافاتالعناية

اتخذقديكونأنقبلطائر،أوأهليأوبريحيوانعلىبالحصولإنسانلأييسمح

الإنسانيتناوللاله.مأوىوتأمين،مناسببشكللتغذيتهاللازمةالإجراءافجميع

فتاكللبهائمكصحرائكفيئعشباًأوأنبتُهيل:هكذا،حيوانهيطعمأنقبلطعاهه

إبراهييميقول:القولبهذانفسهالاستنتاج15(11،إلاشتراع)تثنيةوتشبح(أشت

الإحسانبسبب:أجابمعافىً؟سالماًالسفينةمنالخروجتمكنت))كيف:لملكصادق

ظهرعلىفقراءمنهلعليها؟ممارستهيمكنكمإحسانأي-متنهاعلىهارسناهالذي

نحسنكنا-؟تحسنونكنتممنإلىإذن-وأولادهنوحسوىهناكيكنلم؟-السفينة

اليوهيئعلفهادابةلكلنعطىِأنأبعدإلاننامنكنلمالطيور.،الدواب،للحيوانات

البشريذ:للكائناتيُحتذىكمثالوتذكرالحيواناتلبعضالمدائحٍتُكال.الليلخلال

العفةاضحل،امنالنزاهةالهر،منالتواضعتعلمفباستطاعتنادليلاالتوراتعطنالم))إذا

((.الديكمنواللباقهَالحسزالتصرفالحماممن

وصاياسبعمنواحداًكانحيحيوانهنعضواستئصالةمنعأننجدهكذا

البشريالجنسعلىللضطبيققابلاًقانوناًتشكلأنهالوكمانوح،أولادمنمطلوبة

هاطيه.

توجبحي،حيوانتشويهشانهمنلعبأوعملأيفإنالقانوتا،هذابموجب
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المحكمود

الحلبهَ،يرتَدِمن،الثيرانمصارعةحلباتمنيهربونالمؤمنونكانلهذا،مرتكبهإدانة

المحتقرين.الناصرمنيُصنَف

لذاسكةالمعدةالحيواناتبذبحالمتعلمَةالتفاصيلجميعمتناهيةبدقةالتلموديصف

ثلاثهناك،الأولالمقامفي.ممكنألمبأقلالحيوانيُذبحأنالأنظمهَهذههنالغرض

ضعاف،البكم،الصم.الحيواناتلذبحمقبولينوغيرمؤهلينليسواالأفرادمنفئات

يعَمحعونلاوالاَخرون،المطلوبةالتبركةلفظيمكنهلاالأولوالقاصرون.العقل

المستعملهَالسكينتكونأنص!النَاني،المقاموفي.المهمةأ!ذهالكافيةبالمسؤولية

الإصبع.ظفربمساعدةحديهامنتجريبهايجبثلم،أيمنخاليةهلساء،لحاظعة،

"بدون))الشهئة((الغرضلهذامؤهلغيرالرجللجعلأسبابخمسةتذكرأخيراً

للخلف،الأهامومنالأهام،إلىالخلفمنتوقفدونالسكيناسثعمالفترةتأخير((،

أخلادة(،،مفرطةقوةأيبذلفىون،بلطفيتهـالقطعأنوصط"الضغط((،أديرااسة(

)هاجراها(،،البلعومبدلاللحمتمَطعلاأدتالسكينعلىيجعبالقطع"تعميق"

عدميجب"تمزيق((،أأيكَور(المناسبةالإوشاداتحسبالعنققطعيجب"اثرلاق((،

المذبوحالحيوانلجعلكافيةالقواعد،لهذهواحدةمخالفةإنالرغامى،خلعأوتمزيق

مُحزَهة.لاَلامدعرَّضلأنه،للاستهلاكاسحصاغير
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ا!قاصىَ

المادييةالحمِاهَ
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المافىيةالحياة

بالجسمالدناية+ا

كان،أنطونيوسوصديقهيهوداالحاخامبينحصلتالتيا!لأحاديتَمنواحدفي

"لَال.البشريالكائنحياةفيوالجسدبالروحالمنوطةالمسؤوليةحولالموضوع

الحياةفىالدينونةعنيعبراأن،والروحللجسديمكنيهودا:اطحاخامأنطونيوس

منذلانها،أخطأتالتيهيالروح:يقولأنللجسديمكن-هذا؟كيف-.والاَخرة

لأنيأخطأ،الجسم:تقولأنللروحويمكنأصم.كحجرالقبرفيظلتفارقتنيأن

بالمثلذلكلكسأوضح:الحاخامأجمابعصفور.مثلالفضاءفيحفَقتُفارلَته،مذ

حراستهغلىوضع.الأصنافأجودمنالثمارفيهرائعاًبستاناًيملكهالككان:التالي

منعماراًالبستانفيأرى:للأعمىالأعرجقال.أعمىوالثاني،أعرجالأول،عاملين

الأعرجصعدلنامملها.ثماراًمنهاأقطفوسوفظهركعلىاحملني،الأولالصنف

وقالالبستانهالكحضرالوقتمنفترةبعدوأكلاها.الثمارقطفا،الأعمىظهرعلى

أرجلبدونأستطيعه!!:الأعرجأجابالجيد؟الصنفلتمارحصلماذاتللحارسين

أعمى؟وأناالثماررؤيةأستطيعكيف:الأعمىوقالالثمار؟وقطفللشجرةالصعود

أنهمالوكماعليهماوحكمالأعمىظهرعلىيصعدأنالأعرجأهر،المالكفعلهاذا

ويُدخلهاالروحالممجد!الواحدالقدوسسيأخذالاَخرةفيكذلكواحذ.رجل

معاً.عليهماوسيحكمالجسد

يعملوتلمنالخصصالفصاممفهوميوضحإنه؟المثللهذاالاَخرالمعنىمدىما

التيالطريقحولوالروجللجسدالمتساويةالمسؤوليةفكرةعنأيضاًيعئرإنهسيئاً.

الجسد،تفسدالفاسدةالروحالآخر.علىيؤثرالواحد.حياتهطوالالإنسانيسلكها

طاهرهَ.نقيةلروحالمناسبةالأداةيكونأنيمكنهلاالمريضوالجسد

هناالمعنيةوالنظافةح((.الرونقاءإلىتقودالجسد"نظافة:الحاخاميةالحكمةتقول

يجحبأنهسنرىمنتظصة.طهارةإلىتشيرالتيالداخليةبلالخارجيةالنظافةليمست

أخلاقمِة.فعلرداتوممبب،صحيةكقاعدةالأمعاء،تفريغلانتظامكبيرةأهميةإعطاء

التيالوصيةبانتهاكمتهمفهو،الطبيعةنداءعنيتأخرشخصأنْأييُلاحظلهذا

تُرجِّسواولاالطاهرةهنالنجسةوالطيرالنجسةهنالطاهرةالبهائمأفميِّزوا:تقول
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لتلمصدا

)أحبارنج!ق(أنهأنبأتكممماالأوضعلىيدبُماوسائروالطيربالبهائمأنفسكم

التلامذةمنواحدكلعلى.كريهةشخصياتكمجعلعدموعليكم15(.،02

تكنلمإذا.لذلكالمعدةافراحةأهاكنغيرفيالخلاءمحلةفييجلسأنالحكماء،

الصباحيهَالعبادةتركيزعلىقادرةتكونلنالروحفإن،يرامماعلىالأمعاءوظائف

أمعاءهيفرغأنفعليه،السمواتملكوتيدخلأنيُرِدْمن:يقالكانماذاإليكم.لله

صلواته.يقيمتمومنالمقصبةعباءتهويرتدي،يديهويغسل

منانتهىعندما:هليلعنتُروئقصةتوضحهبالجسدالاعتناءلِوصطآضسبب

أنتأينإلى،معلمياله:فقالواالطريقمنقسمفيرافمَهملتلاهيذهالدرسإعطاء

الاستحماموهل-الامشحمام-واحد؟أفي-دينيواجبلإتمام:أجاب-؟ذاهب

المسارحفيالمنتصبةالحكتماثيلبتنظيفمكلفاًأحدكانإذا:أجاب-؟دينيواصط

الطبقةإلىالانضمامأرادماوإذا،العملبهذاالقياممنهطلبوإذ!،السيركوحلبات

علىاللهخلقنيالذيوأنا،بجسديالاعتناءالواصطمنأليصبعد،فيمااالنبيلة

ومثاله.صورته

صنعمنالجسدلأن،دينيواجبالجسدوتنظيفصيانةأنالحكايةهذهتعفمنا

منيجعلالذيالقانونأساسهيالفكرةهذه.باحتراممعاملته!جبلذلك،الله

أيهانلومكم))نحنالصدُّوقيونيقول:التاليالمدلولفييُروىكمافساد،عاهلالجسد

لاهوميروسأعمالبينما،الأيديتدنسالمقدسهَالكتبأنلادعائكمالفريسيودط

الوحيدةالنقطةهيهذه)اليعستزكَاي(:بن..)جوخانانالحاخامعليهمر!تدنسها"

لكن،تدنسلاالحمارعظامأنأيضاًيصرحونبلللنقد؟الفريسيونفيهايمَعرضالمَي

الذيوالاحترامتشَاسحبالأشياءهذهتدنيسعلىالقدرةتدنِّس((0الكبيرالكاهنعظام

بالنسبةنفسهالشيءوأهه.والدهموتىعظاممنالملاعقتصنعلاإزاءها،بهنشعر

تُرضىأنوأحذوحياتكأيامجميحقلبكفياللهفايكنأوأنتالمقدسةللكتب

إلهنا(.الربوصاياوتتعدىبالحطيئة

يوم،كلوجههيغسلأنالإنسانعلى:يقولالذيالمبدأمعالرأيهذايتوافق

هأخوذةالقاعدةهذهكاشطحدأيإلىنرىهكذا.لخالقهاحتراهاًورجليهويديه

كانعندماعقبةالحاخامبخ!حوص،التاليةالروايهَتُقرأعندهاالجدهحملعلى

الماءيجلبفكانالكركى،بأفراخيتاجرجوؤيهالحاخامكان:الروهانلدىسجيناً
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الطديهالحياة

مرةذاتالسجانهَابله.الطعاممؤ!نةإلىإضافةالسجنفيعمَبهَللحاخاميومياً

.لتهربالسمجنأرصنهىفينفقلحفرتستخدمهمدكثيراً؟هاءخُضر"إنكله:فمَال

الباقيبنقلللحاخاموسمح،الأرضعلىنصفهوسكبالماء:عاءايسجاناتناول

الأخير:ا،قالعمَبة،الحاخابمسجنغرفةإلىجوزيهالحاخاموصلعندما.للسجين

هاجوزيهالحا!امأفهمهالماء؟منليتجلبهبمامتعلقةوحياتيعبوز،أنيتعلمألا

صاحيدي(إ،لأغسلالماء))أعطنيعقبهَ:الحاخامقالعندئذ.اسحخانامعلهحصل

ولاالاَنذلكعلىيقدروخاالذين:أجاب-((!للشربيكفمِكهايبقى)النالآخر:

أنتهكأنهنعطشاً،إرادتيبما!ءأهوتأنوالأفضل؟الموتيستحمَونيفعلون

((يديهيغسلأنقبلالماءمنواحدةقطرةيشربيكنلمأنه))يروىزهلائي".إرادة

.216()ايروب

كاملين،شيئينتحقمِقهوالبشريالكائنعلىالمفروضالهدففإنالنتيجة

الواحد))القدوس.الإلهيالرضىيتلقىيقالكماالجيدالجسد،وروحيجسدي

شخصعلىالشيخينالتسطعالمطلوبهَالصفاتبنِنهنالقاهة.بطوالفخورالممجد!"

فهمبالشعِخيناالمحظوظينغيرالناسأما.مهيبوالمظهر،الشكلحسنجسدهيها،

إلىينظرمنالتلمود:يطلبهماهذا.جسدياكمَمالوعدمعاهةمنيشكونالذين

:لالقوعليهالعينداهعقشم،،أحدببيضاء،ببقعملطخوأ!أسود،شخص

وأ،أطرافهإحدىقُطعترجلوؤيةوعندهخلوهَاتك.أشكالتُغيِّرمنلِالتتمجد

"ليمخديمَالأبرصبالدهامل،مغطىجسمه،أعرج،مسطحةأقدامهرجلأو،كفيف

العاها!هذهلأنسمئخبيرتلقيعندنفسهالعَبريكالأهين((0القاضيأذضا،اسمك

.بالإنسانتحلالتىِالكوارثبمثابة

الاععَباربعينالميزةهذهيأخذفإنه،القويةالأجسادأصحابيفضلاللهأنكما

)السنهدرين(الأعلىللمجلستخترلاهي:القاعدة.المجتمعفيبمهامتكليفهمعند

.بالاحترامتوصيالجميلةالهيئة.الطويلةالمَاما!أصحابسوى

عنها.الاستغناءيمكنلاهاهةشخصسِةالطيبكانفقد،الصحةلأهميةنظراً

،176()سانحفيها"طبيبلامدينةفىِالعقلاءالتلاميذيقيملاأن))يجب:يقالكان

قاعدة.أطوللمدةالدراسةوتتوقف،سيطولشفاءهفإنبالمرضأحدهمأصيبإذالأنه

فيها.طبيبلامدينةفىِالسكنأوالعيش!يُمنع:تقولشموليةأكثر
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ا!ود-

إليكم.نفسهبالتقديريتمتعونلاممارسيهافإنجداً،محترهةالمهنةهذه!صاتَإذا

الإداثه:هذه

الحكمة.هذهسببعنالبحثالضروريمنجفم((.هصيرها!لأطباء))أفضلى

مننستش!تعمياء"."عينبُعدعنوالطبيبشيئاً،يساويلأسَيءلاأب!صتطبيب

يدفعلاالذيللمريضالجيدالانتباهيعطولاوأنهمجشعينيبدونالأطباءأنذلك

مدينةتسكن)الا:أوقاتهممعظميشكلعملهمأنالثالثالتلميحمحترمأ.أجرألهم

إغيامايمكنهلاأنهلدرجة،لمرضاهعملهيجبمماالكثيرهناكطبيبأ"وجيههايكون

الأفضل.افحوعلىالمدنيةبواجباته

الصحيةالقواعد-2

بالصحةبالعنايهَالخاصةالمقبولةالمتطلباتمنالأولىالمرتبةفيالنظافةتوضع

المكانةوتشكلمنهايتجزألاجزءإفها،التقوىمنلَريبةجارةلمِمست.الجسدية

إ!ماوبأظإنيأقيل:وقد،الطعامقبلالأيديغسلالمطلوبفيها.الرئيسية

الدبيبمننجتيءأنفسكمتنبسواولاقدوسأنافإنيقديسينوكونوافتقدسوا

وكونوا،الطعامقبلأيديكماغسلواأي(1144،)أحبارالأوضأعلىالمتحرك

الفم،إلىالصحنمنالطعاميؤخذ)عندماأيضاًالطعامبعدأيديكمواغسلوا،قديسين

يأكلمن(.الطعامبعدالأيديغسلالوا!بومن،الأصابععلىآثاراًيتركفالطعام

علىيتصرفمن.مومسمعزنىلوكماذنبهالأكلقبليديهيغسلأندونالخبز

يغسعلأندونخبزاًيأكلمن.العالمهذاهنجذورهتُقلعسوفالوصيةهذهمعهواه

عمتباؤدراءالتلموديتحدث4(.؟)سوتالنجصالخبزيتناولأنهلوكمايعمل،يديه

لهذاتعريفاًإليكم((.الأرض))شعبأيآرنس((-ها-اِ)آماسمعليهميطلىَالذين

النقاوةمنحالةفياليوميهَ(أوجبتهالمقدسغيرخبزهيتناوللممن:المصطلح

الجماعة.مننجصلهيجب،الطعامقبليديهغسلنفسهعلىيأبَهنالطقوسية

ملكإلهنا،الربأيهااسمكليمجد:المجالهذافيمطلوبةخاصهَتبركهَهناك

مطلوبةالنظافةأيدينا.بغسلالأمروأعطتنابوصاياك،وطهَّرتثاقدَّستنامنيا،الكون
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الماديةالياة

على(.b27)تاميد((وبعدهجهاأسشرباصبلالكؤوسر))اغسلواا!عامالاَنيةأيضأ

المرضعدوىخطرحيثبها،تليضرلاَخرشيناوعهاكأسفيلِشربلاأنايلإنسان

.والموت

لصحتنا.فسنسيءذاسكبَحاهلناماإذا،النوممنالنهوضوفورالأيديغسليجب

(النوممنالنهوضعندصباحأتُغسدأنالجسهـدونمنجزءأيتلمصرالتي)اليد

تبمَى.الورموتسبب،الأذنوتص!البصر،تعميالنظيفةغيراليد.القطعتستحق

.هراتثلاثغسلهايمَمحىَخطيرةالأيدي

يُستفادولكنالجسمتدخللاأشياء))ثلاثة:الشخصيةبالنظافةتتعلقنصائحإليكم

تضهرللموضوعالكبرىالأهمية.المنتظمالأمعاءتفريغ،الجسملَعطير،الاغتسالمنها:

يأإلىنرى".الحماماتمن!اليةمنازلهاهدينةفيالسكنيُمنع:التاليالتصريحفي

أ!عدت317،إرميامراثيفيالمحطىالشرحنقرأعندماهاهاً،الشيءهذاكانحد

وللبعكقالحماهات،بهيُقصداطبعضبالنسبة(.الخيراتونسيتالسلامعن!ي

والحسنة،النافعةالأشياءهيتلك.والأرجلالأيديتُغسلحيثالساخنالماءالآخر

الإنسانأبناءملذاتالمجالهذافيسدخلخطيرأ.حرماناًيشكلبهاالتقيدوعدم

ومغنياتمغنِّينليواتخذتُوالأقاليما!للوكأموالمعوذهبأفضةليأوجمعتُ

بالملذاتيقصد(،89،،2)الجامعهَوسراوي(،وحليلةًالبشربنيلذاتوأصناف

والحماهات.السباحةأحواضهنا:

أنواعتلاتةهناكصحيأ.يُعتبرالحاصلوالتعرقالبخار،-صامفيالإنسانيستحم

منالناثمالحماموعرقمرض،عنالناجمةتلك،وتريحهالجسمتفيدالتنفسهن

علىللحصولمساواتهاقادهـعلىضيءلاوالثانية،علاجيةشفائيةالأولىالجهد.

استحمإذا.الساخنالحماماستعمالبعدالباودبالماءحمامإجراءيجب،نتيجةأفضل

منبقطعةأشبهفإنهالبارد،بالماءالمباشرالاستحمامعنوامتنعالساخنبالماءأحدهم

لتصبحالباردالماءفيوضعهادونجانباًوتتركتحمرحتىالنارفيالموضوعةالحديد

يتلقىلاالجسد!!لكالبارد،بالماءيوضعلمإثاقاسياًيكونلنالمعدنأنبما.قوية

بالماءمباشرةيستحملمإذاالساخنبافىاءالاستحمامم!تالمرجوةوالفائدةالكافيةالقوة

البارد.

فيالباردالماءمن))قطرة.الأمراضضدوقائيإجراءكأفضلتُعتبرالنظافةكاشما
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التلمود

فيالعيونهطراتجميعمنأفضلمساء،والأقدامالأيديوغسلصباحاً،العينين

تجنَبإذاً.الجنونإلىالثيابوقذارةالصر،لفقدانتؤديالرأسقذارة".العالم

أمه:برأيالحاخاميينأحدعملفقد.الأطفالعلىالمَاعدةتطيقيجبالقذارهَ.

الحاخمامحالةبرهنتوقديومياً.بالزيتودهنهمالرضعالأطفالامسَحمام"ينبغىِ

قدمعلىيقفكانالثمانينسنفيوهوأنهعنه))ئروى.النظامهذافعاليةعلىخنانيا

استخدمتهمااللذانوالزسطالساخن"الماء:يقولكان.حذاءهيلبسوهوواحدة

آخرإرشاد"شيخوختيلغايةجيدةصحةفيأبقيانيقد،طفولتيهنذلأجليوالدتي

ط!الولدفيويغرسمفيد،تمرينفهو،السباحةابنهتعليمإنسانكلعلى:يقول

الماء.

دهندون))الاستحمامالجسمدهنيتبعهأنيجب،الحمامهنكليةللاستفادة

تدخللاسطحيةتكوننظافتهأنأي((،المنزلسطحعلىالساقطبالمطرأشمبه،الجسم

الجلد.فى

التلموديطلق.بانتظامالمسهلاتتناولوضرورة،الإمساكمساوئأوردناكنا

التالي:التحذير

جانجطإلى((اليرقانيسببالبولوحبص،الجسمفيالماءتجمعالإمساك"يسبب

رواية.حياتهسنيعددهنيزدأفرحاض(الراحةأهاكنفىِإقاهتهيطلهنذلك،

هرليوجهيشبهوجهكالحاخاهات:لأحدمُسنَةسيدةقالعب:النافعةالتأثيرات!ط

يوجدلكنعليئَ،ممنوعتانالمهنتينهاتينأنيايمانيأقسم:أجاب-والمرابينالخنازلِر

واحدكلفيأتوقفذهابيوعند،الدراسةدارحتىبيتيهنهرحاضاًوعشرونأربعة

أألميديم(.هنها

الطبيعية:حاجاتهإنهاءبجدللقولالأثامة،صيغةالدينيةالشعائرتضمنتلقد

فيهوخلق،بحكمةالإنسانكوَّنالذي،الكونملكوإلهنا،ربنايااسمك)اليمجد

كانأيّامجدكعرشأمامومعروفهرفوع.والأوعية)الفتحات(الثقوبمنالكثير

قيدعلىوالبقاءأماهكالوقوفيمكنهأحدفلامغلقاً،الاَخرينوأحدمفتوحأأحدهم

((.عجيبةبصورةوتضعهجسد،بكلتعتنيهنياوب،يااسمكليمجد.الحياة

الجلديةالأمراضزيادةإلىيؤدي،الجسمفيالغزيرالدمأنقديماً،السائدالاعتقاد

مرةهيللفصدالمناسبة))اللحظةالفصد.أوالمحاجملاجراءيوصىوكانوتكاثرها.

"31
http://kotob.has.it



الطدية4لجاا

إغصداعمليةمَبلالصلاهَتأديةيجبوالخاس!رءالثانىسنبعديوماً،!نينكل

العملعِةهذهقكونأن،إلهيالربأيهامعضصيئحك!تكن:يقالالعمليةهَبلشبعدها،

لأنهأكمِد،وعلاحكالأه!تِ،الشافيفإلكوالعاكعِهَ،الصحهَهاهمحنيشَفاء،لىِبالنسعهَ

هكذاأقبولهعادأتهممنلكنأنفحمهم،يسعفواأنالبسحريةبالكائحا!خاصاًليمى

أجر-دونيعشَيهنفليمجدبعد:فيماوسعِقال

التيالطريمَهَحولأحعَحِاطهأتخاذالمعنيوعلى،للعمليةفع!كردةالحمِويهَتعَنامَص

ولحِسللفصد،أحدهمخضعإذا5ممَؤ.غذإئينظاماتباعأولاً:عليهمابها،سيحَصرف

يقولجمل؟أنيجبماذ!.مغذيةغغعِهَطعاموجبةويتعاولحذإعهفلعِبع،جملههالديه

العبيذ،آخرتويمَولفمَده،مالمَعويضضرورىِاللحملأن،اللحمالحاخاهات:أحد

الأحمر!.الدمبدلالأحمرالسمائللأنه

وأطيور،لاجرجمِر،لاكهده،حالهَفيتجنبهاويج!مضرةالأطعمهَبعضلكن

ذلكوبعدففصد،أحدعمخضعأإذاا!تحذررتهذأيعطعِهاصحيهَقاعدهَمملحلحم

رأسه.إلىيعوددههوإنبححِاته،يخاطرفإله،جنسيةبعلامَاصَهقامبقليل

الغذائي.النظأمفيألاععَدالتتطلبالسلعِمةالصحيةالبنعِةفإني،النظافةجانبإلى

شهيتهم،فىِااععَدالهمتلاتهَ:لأسباببا!فُرسأعجبتُغماليل:الحاخاميقول

أيجبعاعة-هَاعدةالزوجعِهَ،.علاهَاتهمفيأععَدالهمالخاصهَ،حمِاتهمفيتواضعهم

الأخيرالنَلثويحَركالثلثحتىأيضاًالشرابثلثالمحدهَ،سعةلخسحعَىالأكل

ليىعليهالعادةحرتومَدبساطةأكترالشعبعامهَلدىالغذائيالنظامفارعاً".

بعدييتهإلىعادفقيرلإنسانالعشاءوجبهَعنالمَلموديعَحدثالحذر.أوالفقربسبب

يحصلونالذكأباسحَطاعةلكن.الملحهحالخبزالوجبةهذهتمَضمنعمل؟يومعناء

منمرض.كليابعادكفيلوهذاهاء،إبريىَمعصباحاًوهلحخبز:يقالالمزيد،على

7-4هنمؤلفهَالطحنِهن)كصِهَ)خالاألأضحيهَالمطلو!ةالدنياالكميهَجمل

كلهنومباركاً؟جمِدةبصحهوصعكونلعضاهمَهأسَطلعادللوكهَوكللوكاصَه

من.معويةلاضطراباتفعسِتعرضذلكهنأمَلجملىوهننهِم؟ثرةفهوأكبركممِة

الوجبهَعنيدكأبعدالنبيذ.أوبالخلىالخبزنمَعفعليهالأمعاءأهرأضتجهفي!غب

سنحعَىصحيالأكلالطمِعهَءلحداءتمَأخرولاءوا!سعادةالفرحلكتؤهناشمَي

أيضاًءوالشربْنافع،الأربعين
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التلمود

عندهاالطعام))تناول.إليهباخاجهَتشعرعندهايكلنالغذاء،(ضناولالمناسبالوقت

الشعبع!امةيتناول،عامةبصورةبالعطش!"،تشعرعندهابواضىجمائعاً،عكون

وجبةتؤخذإضافمِة.وجبةهناكاستثنائيهَوبصررة(طسبتوتكريماً،اليومفيوجبتنِ

اسجبةايتناولالعامللكنعمده،يومأنهىقدالعاهليكونعندماالمنزلفيالمساء

الشعب:فئاتلختلفللوجباتمحدداًتوقيتاًالتلموديعطي.العملىفيوهواصباحيةا

غذاءفترة(السابعةوالففوهـالساعةالسادسةالساعةفيالصبح)لِحدأالأولى"الساعة

الخامسة،للعمالالرابعة،الملاكينتناسبالثالثهَ،اللصوصغذاءفمَرةالثانية،المصارعين

ساعةالخامسهَعام،بشكلاطشمعبهيالرابعة))الساعةآخر:رأيأإليكم".عاهةللشعب

حجررميبمثابةهىِ،متأخرةالغذاءوجبةتناولالحكماء.للتلامذةالسادسهَ،العمال

باكراًاثهض:لابنهعقبةالحاخاميقولمبكراً".طعامأييتناولأ3إذانبيذ،قِربةفي

يقولالبرد.بسببالشتاءوفيالحر،بسببالصيففىِفطوركالفورعلىوشَاول

باممراً.طعامهشَاولبرجلاللحاقدونالجريعذَاءلستينيمكن:المثل

الجسميُخربواقفاًوالشرب))الأك!!الجلوسيجبالطعامتناولأجلمن

بالسفريرغب)من.المستهلكةالأطعمةكفيةتخفيضحطالسفرعنداجشري"ا

الاضطراباتيسببلاكي،المجاعةزمنفيالمعتادةالوجبةمنأكثريأكللاأنيجب

الأمعاء((.في

هدةجالسأتبقَ)الاشيءكلفيالاعتدالهياعتمادهاالواصطالحكيمةالقاعدة

القلب،فيضررأس!لأنهطويلةلمدةواقفاًتبقَولاالبواسير.يسبحبهذالأن،طويلة

فيوواقفاً،وقتكتلثطوالجالسأالبقاءيجحب.للعينينضاوفذلككثيراً!طشىِولا

الأخير".الثل!ثفيوماشياًالنَانىِ،الثلث

في،الجنسيةالعلاقاتالسفر،أثناءمفيد:والاعتدالأشياء،ثمانمِةفيضارالإفراط

الشرب،الساخنالماءفيوالاستحمام،والنومالخمر،شربوعند،العملوفيالغنى

الفصد.إجراءعند

حاخام.الحاخاهاترأىِهذا"للنومالنيلخلرت)القدمبالموالاستراحهَالضروريمن

نإ:القوليريدللحديد.بالنسبةالفولاذشفرةهثلالفجرعنداضوءابأنيصرحآ!ر

خارجنفسهيضعالصباحفيينام))منأخرىجهةمن.والقوةالصحةلِؤمنالنوم

؟الساعاتعددكمأي.الحصانيفعلهمماأطولنهاواًالنومالإنسانعلىيُمنع((.العالم
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الماديةالحياة

يعتقد((.النومإلىيقود))الغذاء:يقالآخرمكانوفي.التنفسحركات!صرةستون

ماهذا:متتاليهَأيابمثلاثهَطواللومدونالعيشرالبشريللكائنيمكنلاأنهالحاخامات

النومعلىويُرغمسيعاصب،فإنهأيامثلاثةطيلةأناملنرجل:قالإذا:القانونعنهعبَّر

ملاحظةالمفيدمن.مممِتةبنتائجإلاهستحيلبهالوفاءلأذمتسرعاً،قَسَماًأذَىلأنهفورأ

أيضاًيثثن.بطنيةعملمِةإجراءعندتقذَمكانتمعوِّمةجرعاتذكريوردالتلمودأن

ولَنوع.هرحمزاجعلىالإبقاءينبغيلذلكالجسد.علىتؤثرالعقليةالحالهَأنواقعٍ

،الشريرةالعينبكاملهالجسد:يقولآخرالجسد.رأينصفيدمرواحدتنهدمثلا:

لمحوةمنتنقصأشياءثلاثة.العالمخارجالإنسانيضمعذلككلالمَرسطعلىالحقد

الخطيئة.السفر،،الخوف:الإنسان

للحالةيسيءعملأييمنعالقانون.صحيغيروسطفيالعيشعدميجبأخيراً

إذاإلاباستمراريعملبيدرإقامةيمكنلا:الشمأنبهذاواضحٍالنظامما.لمدينهَالصحيهَ

وأالمقابر،أو،الحيواناتجشساأمكنةومنَله.المدينهَمنذراعا%صسينمسافةعلىكان

شرقتكونأنإلاالجلودلمدابغيمكنلا.المصاحةهذهداخلممنوعوجميعهاالمصانِم

يجبالغربيةالجهةباستثناءالاتجاهاتكلفييسمحعقبةا!خاملكن.المدينة

.الضارةوالروائحالغباومخاطرالسكانتجنيب

الأفرادصمحةقواعد+3

التلمود!يكرر،الصحةعلىللمحافظةالغذائيالنظامبأهميةالحاخاميوناقتنع

.الحياةوأساسالرجودسندالخبزوغيرها.والمفيدةالصمحيةالأطعمةمنمختلفةأنواعأ

البرد،ضدالحر،منالوقايةصباحاً:يستهلكعندماهامةمزيةعشرةثلاثإليهتعزى

كسبعلىيساعدهم،يقظينالبسطاءيجعك،الشياطينضد،الشريرةالأرواحضد

حفظ،لكلامهمبالإصفاءيسمحالتورا،ويتعلمونيتتقفونالذينيساعد،الدعاوى

،الوحيدةالدودةعلىيقضي؟امرأةأييشتهيلاهرة،أولسماعهلدىالدرس

الحب.يجلحبالشهوةيطردأنه،البعضيضيف

التفكيرعلىقدرتهتكون،ممتلئةبمعدةيومهالإنسانبدأإذاأنهالمَول،بهذايُراد
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التلمود

عنيُعئرفرحأ.مزاحهويكونأيضاً،عاليةوهمةبفاعليةعملهويُنفَذووأضحة،ايهَعا

التاسية:بالملاحظةالفكرةمحذه

قلبسوىلهي!ضنفلنبعدهأها،قلبانلهيكونيسحرب،الإنسانيأكلأن"قبل

الخاويةالمعدةأنمعناهوهذاالذكاء،مركزالقلب،العبريالنفسعلمححسبواحد((.

الفكر.تركيزوتعيقالذهنعلىمخلأتأتْيراً!لحارس

لأنه،بالصحةضارالشعيردقيقإن،النقيٍالقمحدلَيقمنالخبزيصنعأنصط

الخبزأكلإنالبابليةالحكمة))تقولباردا.الخبزأكليجب.الوحيدهَالدودةيجلب

أدتح!للخبز.منفعةأفضلعلىللحصولكبرىأهميةتعطى".الحمىيسببالحار

"يمكن.للحياةضروريانوالماءالملحالماء.شربيجبتناولهوبعد،الملحإليهيضاف

طعمالملح"يجعل.الملحدونليصلكن،الفلفلتناولدونبالبقاءالامشمرارللعالم

والملحالخميرة.تناولهمنالإكثارعدميجب.المنويالسائلينقصلكنه،لذيذاً"اللحم

أهرقليلةبكمياتوتناولهماسيئاً،أمراًبتناولهماالإفراطيعتبرالتيالأفمياءبينمنهما

ولذيذ.هفيد

كلبعدالماءواشربوا،طعامكلبعدالملحتناولوا:التاليةهيالمطلوبةالقاعدة

ملح،بدونالطعاميشَاولمنمرض(.بأي)ولاضرربأيتشعروالنعندها،شراب

فيالسمئالطعمبسببنهاراًبالضررسيشعربالماء،يتبعه%ندونالشرابويشرب

ينقعمن:التاليةالنصيحةالحاخاماتأحدأعطى.الخناقمنليلاًوسيشكوفمه،

شربها؟عليناالواصطالماءكميةهيما.الهضمبسوءيُصابفلنبالماء،الخبز)يبلل(

علىمرضاٌوثمانونثلاثةإهناكآخرحاخاميصرح)أيبيديم(،رغيفلكلكأسمقدار

الماء.منإبريقوبشربصباحاً،الملحمعالخبزبأكلدرؤهايمكنالتيبالصفراءعلاقة

فغذاؤه،يشربولمأحدهمأكلإذا:التالياكحذيرفيعطىبالوجبةيتعلهتهاأما

ذلكبعديمشِولمطعامهأحدتناولوإذا.الهضمءسءمنوسيشكودماً،سيكون

لهاثهزسيكون،معدتهفيويفسدسيتعفنغذاءهفإن،أذرعأربعةعنتقللالمسافة

فوقأنهلوكماسيكونطاقعَه،فوقأكلأنهويشعر،طعامهأحدهمتناولوإذانتنأ.

.جسدههنكريهةرائحةوتنتشر،مشتعلفرنرماد

لديهتتوفروعندماومساء.صباحاًللفقيرا(لعاديالطعامهماوالملحالخبزأنرأينا

كماهوالطعامفيوالمفضلالمطلوبالتسلسل.أفضلذلكيكونأخرىمادةإضافة

322
http://kotob.has.it



المادلِةالحياة-

نفسكلأنلحماًاكُلُفقلتوعدككماتُخمكإلهكالربوسًعأوإذاقيل:

،12الاشتراعأتثنيةلحمأ(تاكلنفسكتشتهيماكلفمناللحمأكلاششهت

لإشباعإلااللحمأكلالإنسانيستطيعلاأنهلسلوكها،قاعدةالتووااضاتُقدَمهط02(.

؟قدرهفييضعهاالخضارمنشلةشراءيمكنه(شيكل)مئة))هانا"بحوزتهمن.شهيته

لطعامه.الخصصالقدربملءسمكشراءيمكنه،شيك!افأأيهانا(("عشرةمعهوهن

المشوياللحمعلىالحصوليمكنه،شيكلآلاف-عشرةأيمانا(())مائةامتلكوإذا

شيكل،آلافعشرةمنأقلأيمانا"))مائةمنأقليملكونبالذينيتعلقوفيمايومياً.

من(؟السبتاليومجمعةيومكلالسمكأوالخضارمنطبة!علىسيحصلونكيف

استهلاكيؤدي،الفقيرةالطبقاتتتذولَههاونادرأ،للرفاهيةكاناللحمأنالواضح

1451،ليلةفياللفتمعالسمينا(ضورلحميأكل"منباطلشعبيمعتقدإلىاللحم

يصعددمهفإن،الصيفيالانقلابفترةحتىالقمرضوءتحتوينامالقمريالشهرمن

((.بالحمىيصمابأيرأسهإلى

الخضارومحاسن،صرفةنباتيةحميةعلىتحصلأنالشعبعامةطبقةعلىيجب

دائماً((.الخضارعبرهتمرالذيللجسد"ويلمامكانفىِقمِلإذا.بالتفصيلمشروحة

بماذامطلقاً،تسألونيلا،السوقفيالخضارشاهدتم))إذاالحاخاميينأحدصرَّحبالمقابل

لحمدونا-لخضارإن:تقولالتيالفرضيةمعتضوافقانالفكرتانهاتان((خبزيساَكل

شرب.دونوأخيراًخمر،دونأو.مَضَرَّة،

مسموحاًيكنلما!ا.غذائيةقيمةلاطهىِدونالمأكولةالخضارأنيؤكدآخرنص

الخضارأنالقولهذامنيستنتجفيها.خضاولامدينةفيالسكنالحكماءلتلاهذة

،كبيرةبكمياتفضلاتتُخئَفأشياءثلاثة:يقولآخرتعليمهناكلكن.نافعة

الدقيقمنالمصنوعالخبزوهي:ل!5بمقداوالعيننوروتضعفالقاهة،طولوتنقص

النيئةللخضارالموازيةالصيغةفيوالخضار.حديثأالمقطَّرالمسكرالمشروب،الخشن

وهي:العينينوقوة،القامةعلهليمنتزيد،قليلةفضلاتتتركأشَياءثلاثةهناك)الفجة(

آخررأيوهناك،المعتقألنبيذالمدهن،اللحمجيداً،المنخَّلالدقيقمنالمستخرجالخبز

الخضاو.طهومنالمنفعةتأتيألِضاً:وقيلشاحباً.الوجهتجع!الخضرجميعإنيقول

جميعوفيللأمعاء.ذلككلمنوأفضلوالعيننِن،للقلبمفيدالسموندرحساءإن

ثوك.ثوك،أصواتاً:وتصدرالفرنعلىتشوىعندهاالمنفعةبهذهتكونلاالالأحه
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للَلمصدا

مرةالعديرتناولعلىيعتادصتما.غيرمنفائدةأكثرالخضاربعضأنإلىأيضأيشار

يسببذلكلأنلماذا؟يوم.كلليح!ىولكن،بيتهعنالخناقمرضيُبعدالشهرفي

غذاء))الملفوفللأهعاءمفيد(ممنه،بالأسنانمُضرّالمصريالفولللفمكريهةرائحة

الجسم،يطريأشياء:خمسةا!ثومعنيقالأألِبيديم(.((نافعدواءوالشوندرجيد،

يضيفالوحمِدة.الدودةيقتل،المنويالسائلكميةمنيزيد،الوجهيسطعيدكمه،

الحياةماءهوالفجل.بالراحةافععوراويعطي،الكراهيةويطردالحبينابأنهالبعض

كاش!الشرقوفي،يحويهالذىِالحادالسائلبسببالبصلأكلعنالامتناعصط

يأكلهن.الخصوصبهذاالملاحظاتبعضإليكمالسوداء،الكمونحبوبتستعمل

النقاشىيجري)خالأَ(.مكانهمنقلبهسيخرجالأسودالكمونمن"ديناريوس((بوَزْنِ

يشَكوفلنالأسود،الكمونتناولعلىيعتدمن.كبيرةبكمياتتناولهكيفيةحول

سماَستينهنواحدهوالأسودالكمونذلك:علىالاعتراض.القلبفيآلاممن

الغربيالهواءالأن،رأسهإلىيصعددههفإن،الكمونمخزنشرقينمومنقالَلاً.

والأولىالرائحةعلىتطبقالثانيةالملاحظهَ؟تناقضيوجدلاأنهغير(.الرائحةيحمل

بذورعليهوترشالخبزتشويأنجيريمياالحاخاموالدةعادةهنكانالطعبم.على

بعد.فيماتنزعهاالتيالاسودالكمون

منيشكوفلنالصغير،السمكأكلعلىيعتد))من،للصحةبفائدتهمشهوزالسمك

لكن)أيييديم(.وقويأولوداًمخصبأالإنسانيجعلجداًصغيرسمكهناك((،الهضمسوء

فيتميتكدليلاً،مالحةسمكة.خفيفةاضطراباتإلىيؤدىِ،الملحفيالمحفوظالسمك

الثالثاليومفيبعضهمويقولإلشهر،منوالعشرينالسابععشر،السابع،السابعاليوم

يكونفلنجيداَ،مضوياًكانإذاأما!ليلاً؟مشوياًممونهحالةفيهذايطق،والعشرين

الجعةيشربلامنعلىخطرهناكيكونفلنجيداًمشوياًكانوإذاخطر.أيهناك

لأحجامهونظراً،عليهخوففلاأكلهبعدالجعةفَربإذالكن،الأكلقبل)البيرة(

لهاالتيالأغذيةجممِعمنأهمغذاء))البيضة.اللحمبعدجب،غذاءفالبيض،المتنوعة

واحدةبيضة؟الناعمالدقيقمنمكاييلستةمنأفضلالمسلوهةالبيضة.نفسهالحجم

التىِالأطعمةجميععلىتتفوقأنهاالمسلوقةالبيضةعنقيل.مكاييلأوبعةتعادلمسلوقة

أربعيأكلمنقيل:لأنهضار،البيضمنالإكثار((0اللحمباستثناءنفسهالحجملها

هكانه.هنسيخرجقلبهفإن،العسلمنربعأو،بندقةأربعينأوييضات
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الماديةالياة

اضصيحةاتعطى!صاشط،الأطعمةبعضتناوا!عنالناجمةالأضرارعلىللتغلب

اجة:اسَاا

يجب،الفجلضرولتخفيف،الفحلأك!يجب،الخسضررإبطالأبمن

الساخنالماءشربيجبالكزَاث،يسببهالذيالألمعلىوللسيطرة.إس!صزَاتَاأكل

الخضار.لجمعأنواعسئمفعولأيضديوصفالساخنفالماءكبيرهَ؟بكمية

نزعبعدالبصلأواضَوماسأكل))هنالليلأثناءهكشوفةالغذائيةالموادتركالخطرمن

ممدَّدةروحيةمسروباتيسربأوال!لسية،الطبمَةنزعبعدالمقشَراجيض.اأولَشره،

بحياتهيخاطرفإنه،الليلخلالوالمكشوفةجميعها،أوبعضها،وصلبةسائلةبالماء،

للجسم،الدفء.يقدمفهوالتمر،الغذاء:الكاملةالثماومن".رأسهإلىالدمويصعد

ومساء،صباحاًيؤكلعندما.يضعفهولاالقلبيقويمسهَل،مفعولله،الطعملذيذ

الجسميقيالسمئ،المزاجيبددفهوظهراً،يؤكلعنا-مامثيللهليمم!،الجسميريحفإنه

ابهـوح.علاجفي!وعةالحلوياتأنواعوجميعالعسلوالبواسير،الهضمسوءمن

الأمواض!علاج+4

الوابطوالإجراءاتالعنايهَحولللرأيمخصصطالتلمودهنضخمةأجزاء

فيلكن،حقيقيةطبيةوصفاتهيئةعلىبعضهايظهر.الأمراضلمعالجهَاتخاذها

يُلجأكان،القديمةالشعوبجميعلدىكما.خرافيةوهميةأفكارأالاَخرالبعض

هوازبشكلوضعهافيمكنيليفيماالموصوفةالأدويةأما،الألمتسكينبغيةللسحر

".الذهبية))السعفةأمثالهنالكتبتوردهاالتيالمشابهةللمعالجات

توراتية.آياتهنتحويهبما،العلاجمنجزءاًتشكلكاشط))الرُقية((أنأيضاًسنرى

الذاتمداواة))ممنوعالحاخاميةالسلطاتمنلاذعاًانتمَاداًلاقتالطريقةهذه

الذينأولئكالأَخر،العالمفيحصةلهمتكونلنالذينبينمن((.المقدسةبالمَلاوات

المصريين،بهأصطا(سذيبالمرضرأصيبك"لنيلي:كماالجرحعلى"الزقية((يتلون

أمامَهُبالاستقامةوصنعتَإلهكالربِّأهرأطعتَإنأوقالمعاقبك((الربأنالأني
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اللَلصي

أحلاْتُهاالتىِالأهراضفجمحِفرائضهِجميحَوضط!يرصاياهإلىوأصختَ

1(.061)صانح26(15،)خروجهعاقبك،الرلثآنا!ةنىِبكأحلَهالابالمصر-لنن

هعتسرةبصَصَالرقيةأ5ممارسهَأنوبدافغَا!ة،غير!طالصاومةاظعارضةهذهلكن

جدأ.

علىبالحصولالمريضرغبإذامَيلىت-المرضهعالجهَالمتعلقةالعامةالمَواعدلنر

مرارهَيعرفالمَلبلأنلماذا؟+المريضرغبهَتنفيذفحلصنا،الطيبومنعهما،شيء

هن01(ء14،)أهثال،غريبفرحَةيخالطولانمسهمراوهَيعرفالقلبألفصه-

من(،صيفيرراعي)لباتالفؤَةمقأشرطةأوأ!طليلثلاثةيمَال!كانأحرىجههَ

السحفاء،إلىتؤديهنهاوخمسهَالمركه،تطورتوقف(المريضرأس)علىالضنعة

الشمسنوررأىمَدالمريضلِكنلمعندماصحمِحهذا5الصحر.تطردوسبعة

!.الأقداموقعأو،الديكصياحأوالحديد،صوتيسمعولمالمطر،أووالمَمر،

أصبحأىِالحفرهَ"فيسقطالدواءإهذاالملاحظهَ.هذهالحاحاهاتأحدويضيف

التعسِان.طي

الأحسعاءعملىانمَظامالتعرلَى،،العطاس:للمريضالملالمةالعلاما!حنأضنياءستهَ

الملموف،للسَفاء.تؤدىِأمَمياءستةالحُلم-انموم،المنوىِ،السائلهَد!)البطني(،

بعضهميضِفالكبد+منالأكبرالجزء،الثديالكرصَة،ناضَف،طحخالشوندر،

لحمأكل5:المرضولَفامَمالمريضإنتكاسةإلىتؤدىِأشعِاءعضَرهَهناكصغيرهَ.سمكهَ

أكل،اللحيةحلقالمشَموي،البيض،الفروجالمشعوىِ،اللحم،الدهنالكشِراللحمالثور،

وهناوالخيار.البندقأكلآخرونويضيفأخيراًالاسمَحمام،والجبر،؟المجهالجرجير،

.المرضحالةعلىالمؤترهَ،الغذائيةالحميهَأهميهَإلىنمَعرف

مجموعةيُصًرحولعلاجها،الحمىهنمختلفهَأنوأعمنالمريضوشَكىحصلإذا

بحيلوونجطها،الملحمنجديدهَزتهَأخذصطالعوهمهَللحمىبالتسيهَهمَتوعه.طرلى

طرق،مفرَلَىعلىيجلسالمريض!جعلىأوالمَميص،فضحهَوسطمجدولأييض

،لنحاسهنانبوبلِضعهاميأليأحذهاو،كبيرهحاهلةمَ!اًوغيرهنملةررىوعندها

الحهاتجميعإلىويحملهليهزهثمومنخمَماً.بسبعينويخعَمه،بالرصاصويغلقه

بقوله:اعتراضأالحاخاهاتأحدوضحعليكِ،.وحمليعليئَحملُكِليكن5ويصرخٍ

صطمابالقيامالشفاءعلىوحصلقبلهالنملهَوجدآخرشخصيكونأنمن"خوفا
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نهالمادالحياة

يأخذأنأوعليكِ(.حسلاهماوحملكِحملي)اج!ت:القولالأفضلمنحيث،عليه

اسمفرءأعرننيجزَهَها(طيانهر)ايانهر:هـويقوا!دهالن!إلىويذهبجديداًإبريقاًأوجرًة

حلفهالماءويصب،مراتسب!برأسهحو!ويدرهاالجرةوليرفعبه((اغياماألو!

بهالمَيامنويتالذياسسفراف!ت،إياهأعطيشَيالذيالماءاستعدنهر،يانهر،يا:ويصرخ

اليوبم((.نفسفىِوإياباًذهاباًنفَذته،مَد

سبعمنثموكاتسبعأخذيجب(،أيامثلاثة)كلالثلاثيةللحمىبالنسبة

منمساهيروسبعهَ،الخشببنشارةالمصفَّىالنبيذمنقواويروسبع،نخيلشَجرات

مأخوذةالوحلمنقطعوسبع،أفرانسبعةمنالرهادمنمكاييلوسبعهَجسور،سبعهَ

)هلءدبضاتوسبعلَوارب،سبعةمنالقارمنقطعوسبع،أبوابسبعةتحتمن

القميصأسفلفيجميعاًوربطها،الكلباجدةمنشعراتوسبع،الكمونمناليد(

هجدول.أييضبحبل

الخالص،الحديدهنمصنوعتهسكينأخذيجب،الالتهابيةللحمىوبالنسبة

يجبالأولاليومفيبها.مجدولأبيضحبلوربطبري،وردشجرةإلىوالذهاب

أفتجلَّىنارلهيبفيالربملاكلهتجلىقدأنهويقولفمِهاثلمإحداثالمريضعلى

لاوهيبالناوتتوقدالعليقةإلىفنظرالعُلَّيقةوسطهنناولهيئيفيالربهلاكله

موسىأفقال:ويقولآخرتلمأيضعأنعليهالثانياليومفي3.12،)خروج،تحترق

اليومفي3(.،3أخروج(تحترقلاالعليقةبالماالعظيمالمنظرهذاوأنظرأهيل

منادلتاداهيخ!طلفأفاوبإووأىويقولآخرثلماًيضعأنعليهالثالث

هذاحاخاملاحظ4(.3،)خروجأنذا،هاقال.موسىهوسىوقالالعليقةوسط

وجليكمننعليكاخلعههناإلىتدنُلاأوقال:القولالأفضلمنفمَال:الشيء

يقولأنيجبوبالتالي5(4،)خروجمقدَّسة،أوضيخهقائمأنتالذيالموضعفإن

رأى))عندها:الثانيالمِومدي..موسىويقول..الربملاكلهوظهر:الأولاليومفي

الانحناءعليهعملهمنينتهيعندماهنا..((هنلَقترب"لاالثالثاليومشفي..((الرب

فقدالأشجارأ!جرلأنكِليسدغل!يافىغل،))ياصائحأ:البريالوردشمجرهَويقطع

منتواضعأالأكثرلأنكِهذا؟عليكتسطعالشيخيناالممجد!الواحدامَدوساجعل

ارتفاعإلىأيضاًافظروآزارياس،وموصائيلأنانياسعنالنارأبعدتوكماالجممِع.

يخما((.وأبعدها!بنولحرارة
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فىالتلمو

اسمفيهالِلفظر!يةكلفي.المجالهذافيبعنايةتطبيقهمايجبساعدتان

حالهَفيإلكجانبإلى.أبيهاسموليسأمهابنأنهنفسهيقدمأتعليهالضخص،

)أيبيديم(.مرةوأربعينإحدىتكراوهافيجبأستعابمِرابنفم!الرقيةترديد

والحمىماء،تإبرشربيجبيوم(،كلتحدث)التيأجوميةاللحمىآخرعلاج

علىاللحهـالمشويأكللِجبالرباعيهَ،والحمى.الدم(غصدالخضويجبالثلانَيهَ

دجاجةأخذيجبالمزمنةللحمىوبالنسبةبالماء.الممذَدالنبيذوشربالمتقد،الجمر

وتثبيتاطريضرأسذروةوحلق،صليبشكلعلىوقصهاجناحيهاوفرد!موداء

هاإلىأو،العنقحتىليغمرهالماءفيالوقوفالمريضعلىججببعدها.عليهالدجاجة

يأكلأو.فيرتاحالماءهنيخرجثمجسمهكامليغطسهذاوبعد،تحملهعلىقادرهو

يغطسذلكبعد؟بالتعبيسمعرحىَالعنقحتىالماءفيويقفالكرَّاث،منكمية

فيستريح.الماءهنيخرجثمجسدهكامل

وتوجيهنيزكحجرهنسهمأخذيجبالجيرا:حمى:للحمىأخرىأشكالتذكر

الذيالماءأخذأو،محتواهكلوشرببالماءوتغطيسه،الأسفلنحوالمدببجزئه

مقداروشربهكشوفأ،يكنلمالذيالماءاختيارأو،الليلأثناءالكلبمنهشرب

ثلاثةتناولوا)الاندفاعية(،الخارجيةللحمىبالنسبةالممدد.غيرالخمرمنكأسالوغ(

عنمنفصلةتغلىِودعوهاالأرزشجرْأوراقهنمكاييلوثلاثةالتمر،نوىمنمكاييل

،للاغتسالحوضينفيويمزجهماالسائلينهذينبنِنالمريضوليجلصبعضها.

وهكذاللاَخربعدهوينتقلالحوضينأحدفىقدهيهيغطسثم،طاولةعلىيضعهما

لأنالتمرنوىماءثربعليهويحظرالاوزماءليشربأخيراً.بالتعرقيبدأحتى

هنمراتسبعيديكملءخذ،الداخليةللحمىوبالنسبةعاقرأ.يجعلهالأخير

حباتتؤكلعنها؟الرَابنزعدونتغليودعهاأهاكن،سبعةهنهأخوذةالشوندو،

الماء.معالفتيةالنخيلوثمار،الجعةمعالأهـزأوراقمنقوعويشرب،الشون

الشائعالاستخدامهواللعاباستخدامكان،للعينيناللازهةالعنايةتقديمأجلمن

يمتلك،أبيهمنالبكرالابنلعابأنالتقليد،بح!سبجاءالتحذيرلكنلنظافتهما،

للشَادوبالنسبة.لأمهالبكرالابنمنكذلكالأهرليسبينما،كبيرةشفائيةقدرة

الظلفيجففه،ألوانسبعةهنعقرباً))خذواالبصع:فيمثعالعينحدقةفي)التكثف

يأ)انتيموانستيبيوممنهااثنان،أقساملنَلائةوقسمهاسحقه،ثم(الشمسعن)بعيداً
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اصِم!نكزعين،ك!!علىا!وق*(!ص!أصاتقبضاتثلاثضعوااممحل(،ا

.بالدمالحينبمسحيُعالجالسًادشصظنالعنِ.ضهـشاممثرلَهلأنذاسث،!نأكثر

فينهايتهمنواربطه،الحيواناتوبرأالشعرمنحبلأخ!،الليلياطعمىبالنسبة

الأطفالقبلمنضجيجأثهـأحدثكلب.بساقا!لاَخرالطرفومنالمرلِض،ساق

الد!اجهَألِتهاالعجوزتالكلب"أيها.الصيامعالخزفمنمكسورةقطعبتحريك

ثقبعلىوضعهاجيوتسبعةمنأسلحمامنقطعسبعاجمعذلكبعدالحمقاء((!

))عمىوقل:الحبلانزععندها.المدينةرمادمنكوههَعلىأكُلْها(تناولهاثم،الباب

".المريضويشفىامملباعينستفقأاللحظةهذهفي!!ابنول،اترككا!ابنول،

قديموعاءفي!ضعها،حيواناتسبعةمنطحالاًخذ،النهاريللعمىوبالنسبة

أيها:القولالأخيروعلى.الخارجفيآخروشخصأالمريضأجلس؟الجراحاستخدهه

علىالطعامتناولبعدوكل،خذإلباب؟أين:المريضسيجيب.لآكلأعطنيالأعمى

.النهاريبالعمىسيصابسإنهوإلا،القديمالوعاءيكسرأنةالسليمالشخص

معكوسأ.اسمهواكعَبلاوياسممنكَوهين(())خذ،الأنفرعافمنواطعناية

أ)أنا:معكوسةبصورةيكتبواجعلهخذه،كوهينيدعىشَخصوجودعدموعند

ديلىِ)طعام:يكتبأنأوله(،لترجمةوجودلاالتعبير)هذاسوهكيابنشيلابابي

أثاثمنمأخوذاًوخيطأعشبحذورخذواأوبيغام(.بينيديليطعامكيسيفبيمي

خذ1ثممعاً.وأحرقها،النخيلسعفهنالأحمروالجزء،زعفرانورقوقطعة،قديم

بالرماد،ومرغهابالخ!!وبللهاالخيوطوانزعللغؤلوالمعدّالممَطعاصوفاهنمكبَّأ

انمريضخذأو.الأنفحفرةفيوضعهماالإصبعينبينهاهلءالنابخمنخذبعدها

الساقية،حافتيعلىالقدهينوضعمع؟للغربالسرقمنتجريساقيةمنمقربةإلى

بنسجقمثم،وبالعكساليسرىا(غدمتحتمناليمنىاليدفيالوحلمنقليلاًخذثم

اجلصأو.الأنففتحتىِفيأدخلهماثموهن،الوحلفيوبللهماالصوفمنخيطين

:يقولونوهمالمزوابفيوصبهالماءبجلبالناسهنعددويقومصطمزرابتحت

كاإ".ابنوللدمبالنصبةكذلكفليكن،السيلانعنالماءهذايتوقفكما

التصقتإذااغمح،اورققشمقبواسطةفحصهفسيتم،الدميتقيألمنبالنسبةأما

تلتصق،لمإذاأهاللشفاء،قابلوهذا،الرئتينمنيأتيالقيءأنيعنيفهذابالدمالقشة

خذوا؟الأولىالحالهَفيالعلاجهوهالها.علاجلاحالةوهذهالكبدمنلِخرجفالدم
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الكرًاثصتحفناتوسبع،شرائحشكلعلىالممَطعالشوندرمنحفناتثلاث

وحفنة،العدسمنحفناتوثلاثالعنَّاب،ثمارمنحفناتوخمسر،فشرائحاطقطع

الخليط،يُغلىبكر؟حيرانأمعاءمنمساويةوكممِة،الب!منوحفنة،الكمونص

الثانياضمهر)1تالثشهرفيالقويةالبيرةمنجرعةإلىإضافةمنهاجزءاًالمريضيشرب

الثافما(.-الأولكانون،السنه.

وحتى،الخلفيالمنقوعةالناضجةغيرالثمارتستحدمجرح،منالسائلالدملوقف

منالمأخوذالدودأو،العليقوقصاصاتالنخيللنباتمكشوطجذريُستخدميلحَحم،

المزابل.

ضعهثم،والملحبالزيتومرغهواحد،وأسلهثوبمفصقَخذ:الأسنانآلامولعلاج

يلامسأنالحذرهع،العجينمنطبقةإليهوأضفالألمناحيهَفيالإبهامظفربواسطة

.البرصهرضإلىسيؤدىِهذالأن،اللحمالنَوم

الدواءالسيداتإحدىمنليطلبذهب،لثتهمنيتألمجوناتانالحاخامكان

ماءبواسطة؟عالجتهكيفالحاخاهاتأحدقال.والجمعةالخميسيوميسيطبقهالذي

ثإلث:ويقول.والملحالزيتونبزيتالخصرِةآخر:ويقول.والملحالزيتونبزلمج!الخميرة

أشفَولمالعقاقيرهذهجميعجزَبتلقد:يقولأبَّايالكاهنلكن.أوزةجناحبشحم

نُموه،ثلثإلىيصللمالذيالزيتونثمارنوىخذلي:وقالعرليجاءأنإلى

وضعها،جديدةصغيرةبملعقةتناولهاثمومنجيداً،تجفحتىالنارعلىوسخنها

نأكلعندماهذايحدث؟التوعكهذاسببماوشُفيت.بذلكقمت.أسنانكعلى

هنصغيرةقطع؟المرضظواهرهيها.المطحونالسمكفطيربقاياأو،الساخنالخبز

منها.الدمفيخرج،الأسنانبينتدخلالطعام

علىينمو)نباتوجذرهالزجاجحمشيشةأوراقتؤخذ،الفكين.آلاملعلاج

الفمفيويوضعبدمة(هويتهتعرفلا)نبات)الماهرنباتمنأفضلوهو(الجدران

الألم.لتخفيف

،بقشرهوعدس،المنخلأعلىهنالخمثمنةالنخالةخذأيضاًالفكينلاَلامبالنسبة

بحجمالخليطوضعالكشوث،دربراعم(،القرنياتفصيلةهن)نباتالحفبةوحبات

غيرالأبيضالجرجيرحباتالبلعومفياثفخ،الالتهابهنوللتخلص.الفمفيالجوزة

مكانمنتراباًخذ،ممزقجرحالتئامفيوللإسراع.القمحقضهَباستخدامالساهة
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الماديةالحياة

الجرحفإنوابلعه،،بالعسلشاجبله،3الحاجاتاغضاءكمكانيستخدممعزولهظلم

يلمعم.أوسيهدأ

العصيرمع،الفستقجوزةبمقدارالأمونياكصمغخذ،الأنفسيلانولعلاج

اضبيذاهنكأسوربع،الأبيضا(صعسلمنوحفنةالعاديهَ،الجوزةبحجمالحلوالصمغي

المزيج.يغليحتىالنارعلى)ماخوذا(،هدينةفييستعملمكيالفيوضعها،الأبيض

علىيسيلودعهبيضاء،عنزهَحليبمنكأسلربعخذالأمونياكصمغيغليعندما

(.زوبع،البري)الزعترالمردكوشمنقليلاًللمزيجوأضف،ملفوفسويقاتثلاث

يجبكالمرهم،ليصبحالمزيجواخلطأبيضكلبغائطخذ،المزيجيغليوعندها

.الأطرافيُسقطابتلاعهلأنالبراز،ابتلاعتجنب

هوالدمَّل:أخرىطرق.الخملىِالصبارمعالنبيذمنكأسوبعخذالدئَل:لعلاج

تفجيرهوحاولالإصبعينبينالدَّملاضغط؟العلاجهوماالحمىتسبقالمَيالعلامة

فيابيضَّ.قدالدهلرأستكونلاعندمافجِّرهالنهايةوفي.تليينهأجلمنمرةلستين

بازبازيا،:التعويذةهذهأيضاًاتلُللدئَلوبالنسبةفعالأ.العلاجيكونلنالأخيرةالحالة

الدمامللشفاءسدومهنمرسلونهلائكةوأمارلاي،سارلايزيا،Sكاس-مازمازيا

ألاداخلكفيشكلكليبقَكايخ،،كامونمازمازيخ،بازبازيخ،باؤيخ،بوزاخ،.المؤلمة

حسمفيعقيمةلتكونيعالَر،بغلةمثلنغلاً،هجيناً،نجذركوليكنشِتشر(،ولايمتد

!إ.ابنول

لمدةالخاثراللبنفيوانقعهاالشعير،منكعكاتثلاثخذ:القلبلخفقانبالنسبة

عليه،القلبضعفيشكومنبالماء.الممددالخمراشربثَميوهاًأربعينعنتقللا

)أولنيسانشهرخلالالبقربرازومن،اليمنىالكبش!خاصرةمنالمأخوذاللحمتناول

،الصفصافشجرةهنفتيةفأغصانذلك،يتوفرلموإذا(.العبريةالسنةمنشهر

ضربمع،اللحميؤكل،الصفصافأغصانوقوفىهاناوعلىالمشوياللحموأكل

بالماء.الممددالنبيذ

الحنطةمنكعكاتثلاثخذ:آخرونيقول،والخفقان،القصبيللربوبالنسبة

بيضاتثلاثتناول:البلعومالتهابالممدد.غيرالنبيذمعهاواشرب،بالعسلوانقعها

كاملابتلاعيجب؟السمسممنبيضةومقدار،الكمونمنبيضةومقداربالنعنع،

معواخلطهاالطويلة)الفلفل(بهارحبةمئةتناول:الهضميةالاضطرابات.الخليط

331

http://kotob.has.it
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كأيرويرمقدارتناول:ا!حيدةا(طدودةبالنصبة.جرعةمائةيومحاًمنهواشر؟بالنبمِذ،

ارهـوكا.ملفوفبذورتناولالبيضاء:للدودةوبالنسبة.الريحانورقةهعالنبيذمن

ابتلاعمنواحذر،المنقوعاشرتثمالماءفيوانقعهاالقمالقمنسطعهَفيضعها

بالاننَقاب.الأمعاءعهددالتيالبذور

نباهـبري)وهوالبيركزبرةنباتتناوليجب،الطويلةالأمعاءندودةبالنسبة

الريقعلىالبقاءالداء؟هذايأتيأينمنبيضاء.تمرحباتسبعمعماذا؟هعمعمَّح

الكثيراللحمأكلأوالماء،وشرب،المشوياللحمأكلثمومنا!عام،اتناولقبل

بلع.الأدويةمعالماءوشرب،الحلبةسولِقاتأوالجوز،أو،الثيرانلحمأو،الدهن

يجبإنهالبعضيقول.الخلمعوبلعهالعظمنخاعتفريخ،ناضجةغيرتمرحبات

الطريةالعليقأغصانتناوليجبأوبالكبد،يضرلانه،الخلشربعنالامتناع

وفي،الشمسغيابعندالمزيجاغلِ،الفمعبرالدلِدانمرورمنوخوفأ.المقشرة

إفراغلَرلِدوعثدما،المزيجواشربتشربههارائحةتشملاكيأنفكأغلقالصباح

مكانها.مناقتلعتمثمرةفخيلشجرةحفرةفيذلكافحلالأمعاء،

منخذالإمساكحالةوفيالمساء،فيالطريالشعيردقمِقخذ،للإسهالبالنسبة

بالماء.الممزوجالدقيقنفس

كلتناول،الظلفىِوجففهاضعافسمكاتسبعخذ،الطحالآلامأجلهن

فرن،فوهةعندواعصرهبعد،تنجبلمعنزةطحالخذأوالنبيذ.معسمكتينيوم

ولالسيدطحالإلىذلكفلمِكن،الطحاليجفمثلماوقل:لهامقابلاًنفسكوضع

جديد،لمنزلالآجرمنقطعتينبنِناعصرهتنّوو،أوفرنهناكيكنلموإذا!.ابن

الذيالماءمعالحدادةكورفيواشوهاضعيفةسمكهَخذأوالرقئة،بنفسوتلفَّظ

شطعنزةمنهشرتجطماءهنأوالحداد.!طمنالماءاشربتم،الحدادةفييستخدم

اشربأوجف.قدطحالهالأنطحالبدونأنهاوجدتذُتجاوعندماالحداد،

اشنبيذ.منكبيرةكمية

الأبيضالرصاصومنوالصبَّارالأكاسيا،ثماربعضخذ،الشرجيةللديدانبالنسبة

أوراقعلىالمحتوي(البلوطشجرمن)نوعالنيرليمن،الرصاصأوكسيدأولوهن

ومنصيفاًقماشقطعةداخلالخليطوضع،الحمامروثهنقطراتوبضعكطرية،

بالماء.الممددةالبيرةاشربأوشتاء،القطن
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هرةست!تحرجهوإ،المملحالسمكمنمَوعيحوىوعاءفخذ،الوركينءأوجاأما
صا

ثلاثفخذالمتانيهَ،الحصحِاتأهاهرة(.ستينحطحِةمنطمَة)حطاممليتينامنطقةعلى

نبيذلحطرا!ششلاثالكزَاث،عصيرمنقطراتوثلاث،القطرانيتمنلَطرات

بثدييها.والمرأةاسذكر!،االعضوفيوعلقهامنهاقبضةخذأو،حفنةشهاواصنعأبحض

علىواشوها(!جيرة)سنابلهاأرزانيام!تسم!!سنابلسبعخذ:اجهاتواالحزاز

المريض.القسموادهنالزيتمنهاواستخرج!ديدةمجرسة

علىوضعهاصليبشكلعلىوقطعها،أصلعأبيضأيلكليةخذالأذت:آلأم

دهنخذأوالحراضة.ممَوسطالمزيجيكونبحيثالأذئاعلىالعصيرضعالرماد،

اغش،امنسيقانسبعةخذبالزلمجتط،الأذناملأأو.الأذنفيوأدخله،كبيرة!نفساء

،الأذنفىِاللاَخرا!زفاأدخل؟وأشعلهأبيضخيطاًحولهماو(سف،الثوممنوسويقاً

انتهاءبعدا(!واء.تيارعنبعيدةالأذنترَكحيثالحذرصبمااطهب،اهنولَربها

لمتبالبنفسجيالمصبوالصوفمنقطعةخذأوآخر.خيطاًاصنعالأولالخيض

وجودا!دم!انتبهلتشتعلاطهبامنالمَطعةوقرب،الأذنفيأدخلها)يحلج(،يندَّف

علىوضعهااحرقهاصخريمما،بملحواهلأهاسنة،مئةعمرهادصبةخذأ!هواء.تيار

هالأذن

سضأوالعسلفليتناول،الصومعلىالقابليةضعفمنيشكوأحدهمكانإذا

لحمافليأكلباليرقان،مصابأأحدهمكانإذا.العينينبرية!يعيدانلأنهماالحلويا!،

بالخليوصىحجده،منجزءاًفليأكلالأفراد،أحدمسعوركلبعضوإذاالحمار+

الشديد.الحرضد

كمِفيةإلىهنايشاراليهود،يعيش!صا،الشرقبلدانفيتكثرالأفاعيأنبما

،عمرهمناسمادسهَافيوهوطفلأعمَربيلدغعندماتسببها:التيالأَلاءهنالولَاية

بإعطائه!!مرعناإذا)إلاحياًالبقاءيمكنهفلا،السادسعامهفيهأنهىالذياليومتمامفي

مكانيُفركيختطالجعهَ،هعأبيضلقلقهرارةالموجودأالدواءهوما(.اللازمالدواء

؟العلاجهوماحياً.البقاءيستثليعفلاالأولربيعهسيالطفلأما.منهنسقيهثم،اللدغة

المزيج.يشربثم،اللدغةهكانوتُفرك!لحشَدالماء؟ف!بالمنقرعالمثمرالتمرشجرأشواك

خذأو،الراعيمزمارمنيشربدعه،الليلخلالملوثماءمنأحدهمشربإذا

ويعطىكأسربعيصبححتىالمزيجيغلىجعة،أقداحوخمسةورداتخمس
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ا!وفى

(الملوتالماءهنسرب)هَدرجلاًتعالجالخاها!أحدوالدهَنهاتَليسمربه.للمريضْ

تمالعلمِان،حتىاساراعلىوتركتهماجعهَ،ومَدحوردةأحضر!:التاليةوبا(!ريقة

آجرقطعةبداخلهاوتضعٍالرماد،وترصعالممَلاهَ،تسخنكالت.ليشربهالمزيجهنأعطته

العَمر.ضحجرهَبورقهَضَبيهامنه،يخرجالستُمكانعندهاعلمِها،يجلسالسسخصوبَحعل

حلوهَ(سِمونةخذالأسض.الماعزحليبمنكأسربعاشرب:أخرىعقاقيرتوصف

كلْها.تمالحارالرمادعلىوضعهابالعمسل،واملأهاالداخلمنوفرغها

لسعهَلعلاجكأممهربعمنجزءأ22يوهاً،أربعونعليهمضىالذيالبولاستعمال

بالماءالتسممعندالوغ(كأمماوثمنالعمَرب،لسعةأجلمنكأسوربعالدبور،

الملوتَء

مسافةوليركضطفعِلىِ()نباتالعجوزكشهَنباتلياكل،أفعىأحدهمابتلعإذا

علىويضعهاشطرلِنإلىلمقسمها،أفعىأحدهملسعتوإذاكعِلومترات.،أربعة

علىنصفهانصفينإلىالدجاجةتقسم،الأفعىلسععند:أخرىوصفاصَه.الجرح

الكزَاث.معيؤكلالاَخروالنصفالجرح

فولَىسلهَويضعللماء،بالتزولالإسراعفعلمهأحدهمجسمعلىأفعىالمف!إذا

أصبح!الأفعىأنالمَأكدبعد(.الأفعىإليهاتدخل)حتىتدريجياًوينزلهارأسه

عندهابه.اللحاقالأفعىتستطيعٍلابحيثويبتعدبالماءليلقها،السلةداخلبكاملها

شحصبجانبهكانفإذاإنسانا،تلسعأنوشكوعلى،ومتوترةهائجهَالأفعىتكون

التفمَدأذرعأربعةمسافةبسرعةويقطعظهرهعلىوالركوبالإسراععليهآخر،

عليهالعراء،فيالليلوخلالماء.مجرىأوحفرهَفوقأيضاًالقفزيمكنأثَره(.الأفعى

قططأريعيأخذأو.الطلقالهواءفيوشِامبراميلأرنجعةوسطسريرهأرجلوضع

القططتسمععندهاخشبعِهَ،قطعاًالسرورحولوينشرالأربعالسريرزدرالِاعلىويربطها

علىالجريالرجلفعلىرجلأ،أفعىلاحقتإذابها.مميشعرونالأفعىتسللصوت

للوقاية.الرمالعلىبسرعةالتحركعلىقادوةغرِالأفعىلأن،أمكنهارمليةأرض

وسطحٍاليدراحةبهماوافركوالملحالز!طخذبه:يوصىهاإليكمالسكَّرمفعولمن

هقداراخذأو.كاابنولنبيذأوخمرليكنصافٍالزتِهذاأنبماصارخاً:القدم

صافٍالطنِهذاأنكماوقل:الماءفىِوانفخالثبيذهَارورةغطاءبملءالطينهن

كا.ابنولنبيذكذلكفليكن
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:ويقولرأسهعلىوي!ضعهمشابهاًعظماً(سِأخذ،أحدهمبلعومفيعضمدخلإذا

علىاع!راضلو!دلاواحد.واحد،انزلميلوعاً،مبلوعاً،لمكن؟انزلواحدواحد

هغروزةأنتِْ:يقولونالسمكلشوكةبالنسبةالاَموويينلأننظْراًالشكلبهذاالتصرف

انزلي.،نفسكعلىانغلقيترس،مثلمغلقة،إبرةمثا!

أسنانك.تخلعولاالعقاقير،ابتلاععلىتعتدلا:عامةثصيحةأخيراً
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للشجيةاط!الأسا

الشياطيهط(أو)الأبالسة+ا

ب!تخصوصاً!جير،بشكلمتأصلةالشريرةالأو!احأ!السائدالاعتقادكان

والوصفاتالوصايابعضرالحاخاماتيقدمالتلمود.قواننِيتبحالذىِ،والجمهورالمثقفين

نأالسبتيومفعلهوعدمفعلهي!جبما:مثالالشياط!ت.وجودحقيقةتتضمنالتي

الأرواحمنوخوفاً،واللصوصالوثنيونيهاجمهأنمنخوفاًهصباحاًيطفئهن

السبصَ،يومالمسموحةالمسافةتجاوزعلىأحدهمأرغمإذاوأيضاًمذنباً.ليمسالشريرة

أربعةهنأكثرإرادتهبملءهذافعلقديكونلاأنيجب،شريرةروحأودرثنيلسبب

أذرعه

ضريرهَ،روحطرفهنمأخوذاًأومسكوناًالفرديكونأنهوللخطيئةهأمسبب

-ستكبأحد"لا.نفسهعلىالسيطرةمنأواطعدالةحسهمنالحظالسىءهذاتحرم

إوادةانتهاكإلىالإنسانتقودأشَياءثلاثة((.الشريرةالروحفيهدخلتإذاإلاخطيئة

تقودهالتيالملحةالحاجات،الشريرةالروج،الوثنية:وهيإرادتهبملءوعصيانهخالقه

للفمر.

الخلوقمنجزءاًتشكّلأنهاالبعضيظن،الضارةالخلولَاتهذهحولالاَراءشنوَّع

اللإلهي.

هي:بمبتيومأولجمشميةخُلقتإنهايقالالتيالأولىالعشرةالأشعياءبينوهن

"5الشريرةالأووا!أي"المزَّاكون

بحسبحيةأنفسذواتالأوضلتُخرجاللهأوقال:اللهيقولالنصهذاحول

أتكوين،كذلكفكان.أصنافىبحسبأوضووحولتنودباباتبهأئمأصنافها

.)1،24

كانوعندما،الشياطينأوواحخلققدالممجدالواحدالقدوسإن:يليهايُلاحظ

واعتبرتيخلقها.ولمالسبتيومواحةواحترمتوقف،أجسادهملخفوش!كعلى

.متجسدةغيرأرواحاًبذلك

إلىالأضرارافبشرأرواحنقلقداللهيكونأنيمكن،للنظريةآخرشكلوحمسب

يشكلونكانوا،بابلبرجهشبروعوضعواالذينفالرجال،عقاببمثابة،الأرواحهذه
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زكأ

التلموفى

فيها.ونسكنالسماءحتىلنصليقولوذ:كانواالأولىالثئهَمنالذين:فئاتثلاث

:ن!وأ!الثالثةالفئةأما.الأوضانعبادةفيهاونماريرالسماءإلىلنصل:آخرونويقول

إلىاضَالتةاالفئهَوحؤَلالأولى،االفئةشملا(سلهبذَدلقد.اللهونحاربهناكإلىلنصعد

لغتهه.أربكوالثانيهَ،ليليةوشياطينقرود

كانانتشارهمتناسبأنغير،الأصليخالقهماللهمنيجعلونأخرىنوعية

عاهاًوثلاثينمئةهدىعلىالممتدةالفترة))خلال.بشريةعائلاتمععلاقاتهمنتيجة

الأرواحكاشطعدن(جنةمنطُرداأنأبعدحواءعنانفص!!قدآدمكانحيث

الضريرةالأرواحتحمستبينمامعها،علاقاتهاووثقتلحواءتتحمسالذكريةالشَريرة

.وسلالاتأحفادعلىمنهوحصلتلأدمالأشويهَ

منطردهسنواتخلالآدمأنجب"لمَدالتوراتىِالنصفيهوجودالاعتقادهذا

وولَدَشهوثلانينم!آدمأوعاشقيلكماليليةوشياطينأبالسهَأوواحاً،الفردوس

ينجبلمٍاللهأنذلكهننستنتج5،3(.)تكرينف!يتا(وسفَاهومثا"كصووفودأ

نظريةتماما،مختلفةنظريةعلىعُثرلقد.ومثالهصورتهعلىأحداًالوقتذلكمنذ

يصبح:تقولالنظريةهذه.الشريرةالأرواحبوجودطريقمَهاعلىللشرحمعدَّةتطورية

وطواطا،سنواتسبعبعدالخفايثرويصبحخفاشاً،سنواتسبعبعدالذكرالضبع

بدلأنهمصححنص)هناكشوكةسنواتسبعوبعدقراصأ،سنواتسبعوبعد

إبليسا.سنواتسبعبعد)الأفعى(والضوكة(،أفعىالشوكة

وبثلاث،الخدمالملائكةتشبهنظروجهاتثلاثح!طفهيصفاتها:الاَنإليكم

الطرفإلىالعالمطرفمنتطيرأجثحة،لها،الأوائلكما.البشريةالكائناتأخرى

إنهاالبضيقول.وتموتوتُنجبوتشربتأكلكالبشرفهي.المستقبلوتعرفالاَخر

تُرى.لاولكنهاالرؤيةيمكنهاولونها،شكلهاتغيركالحرباء

للعينالقدوةأُعطيتلولأنه،نعمةفهذهرؤيتها،البشربةالكائناتتستطعلمإذا

عددأأكثرهيالتيالأوواح،هذهبصبحبالبقاء،أحديمسَطيعفلنرؤيتهاعلىالبشرية

واحد:كل.الحقلحولالسياجمثلبنايحيطونعنها:الخاماتأحديقولالبشر.من

العامهَالخطاباتضجةإنآخرونويقولى.يمينهعلىهؤلفةوآلافاًيسارهعلىألفاًيملك

يسببونفهمبهم،باحتكاكهاالخاماتثيابوتبلى،بسببهمتتعبالركبلهم.تعود

لأقدامنا.المرض
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يصبح:الخاماتأحدقالفقدجداًعا(سِةتقديراتتعطى،بعددهميتعلوَفيما

ريغتعادلمساحهَص!بآخر:ويُصرّح.الضاهـهَأسشمِاطين!ا،الشريرةبالأرواحمليئأاحالما

الجن.أوالأبالسةمن()كاباتتسعمساحةالأقلعلىيوجد،العالمهذافي)!طب(

في)مدينةسخنينالذمموشالشعِاط!!هننوعثلاتمائهَهناكجوحانانيقول

فأجهله.المؤقتالشيطاوْأما(،الجليل

رؤيتهم.وحتىحضورهملتمييزطرقعدةتوجدلكنهرئيين،غيرنظرلِأأنهمهع

عليهسيرىالصباحفيس!سيره،حولالناعمالرهادوش!عليهوجودهمإدراكيريدمن

لمولودالبكربطنها.منسوداءقطةحملعليهألِضأ،رؤيتهميريدومن.أقدامهمآثار

سيراهم.عندهابالمسحوقعينيهيملأثم.مسحوقإلىوتحويلهالنار،علىوشيِّهبكر

ماهذاشر.أيليتجنب،الإغلاقمحكمالحديدمنأنبوبفيالمسحوقوضعيجب

رفاقهصقىعندْهالأضرارها.وتعرَّضالشريرةالأرواحرأىلقدالخاماف:أحدفعله

فشُفي.،لأجله

،القذرة،المظلمةالأهاكنوخصوصأ،مكانكلفيالشريرةالأرواحمصادفةيمكن

الينابيع،،الملوكبيوتالأنهار،يسكنونالجنأنيعتقدونالشرهيينالأنوالماء،الخطرة

الخرا!ماترتافىفهيالخطر،تجسّدوكأنهاالشريرةالأرواحتبدووبذلك...(،الحمامات

منخوفاً،الخرائبارتيادبعدمتلزمناأسبابهناكالتلمود:ناقشهاالمسألةهذهأيضاً.

لأنهل،الممكنأوالشككلمهَتردلماذا.الشريرةالأرواحبسببوالانهيار،الشك

خطريوجدلاعندها،الحديثةبالخرا!االأمريتعلققدكافياً؟سبباًيقدمالانهياوخطر

يحصللكنالخراشط،داخلرجلانيدخلعندهايطبقلاوهذا.الشريرةالأوواحمن

الشكلأنهلالانهيار،ذكرجاءلماذا.سيئةسمعةلهماالرجلانهذانيكونعندما

طيبة.بصمعةالشخصانيتمتععندماهذايحصللنكافياً؟سبباًيقدمانوالأوواح

؟الشريرةالأرواحوجودهنخطرهناكيكونألا،خرابفيرجلانيوجدعندما

حديثةخراشبمافيواحدشخصيوجدوعندماترتادهاالتيالأماكنمنالخوفيجب

منيحصلالخوفلكن،امرأةهناكلَوجدلنأنهشكمنفما،منعزلهكانفي

تسكنها.الشياطينلأن،رئيسيبشكلالخراشطتجنبيجب.الشريرةالأرواحوجود

منيتحررالراحةبيوتداخلمُتوضِّعفردأيا"هـاحيض.:لإقامتهمآخرمكان

دخلهاإذا،مراحيضطبريافيكان.الشريرهَالأرواح،العقارب،الأفاعيأثمياء:ثلاثة

341

http://kotob.has.it



ا!المود

كافواأنهمالحاخاهاتعن-سوىفيها.بالألميشعرانفإنهماالنهار،فتيرجلان

؟بالخوفتشعروا"ألمزهلاؤهم:سألهمضرر.بأىِيشعرواولمإصرادياًإليهايذهبون

بتدر!طآخرحاخامقام.والصمتالمَواضعيفضلكهذهحالةوفي.رقيةتلونا:أجاب

وقبل(.الشريرةالأدرواحمنبحمايتهاليكونالصغيرالبناءهذاإلىمرافقتهعلىحم!!

قارورةفيبندقحبهَتهزأنزوجتهعادةهنكانللأكاديممِة،رئيسيأ"ربَّا"يصبحأن

تفتحكاشط،الاجتماعاتيترأسكانعندمالكن،الشياطينتخيفكيأهاههصعيرة

زوجها.رأيرعلىيدهاوتضعالجدارفينافذة

وعلىأسدرأسعلى:التعويذةهذهالتلموديقدبم،المراحيضشياطينطردأجلهن

ضربتهالكزَاث،يخطحيثالواديفيباندا(شيريكما)بارالشميطانرأيتلبوةأنف

الممِاهأماكنترتادالشرررة،الأرواحأن،العالمفيالسائدالاعتقاد.فصرعتهحماربفك

جوزيآباأنهَريتيفي!حصلالحاخاماتأحدرواههاإليكم.والحقولاليناييعفي

له:وقالت،هناكالروحلهظهرتعندها،النبعجانجطإلىيدرسجالسأكانزيتور

دونالقمرضوءفيتجلسوننسائكمهعكنتمهنا،أقمتالسنينمنكمتعرفهل

الإساعههسببةهنا،تقيمثرررةروحاًأنأعرفبضررها.أوبوحودهاتشعرواأن

يملكهنلهم:وقلالسكانوأخبراذهب:أجاب؟العملما:جوزيأبَّاسألللبشر.

عندماالماء.نبعويراقبالفجرعندهناإلىفليحضرالترابلقلبأداةأومجرفة

إ"لنا"النصر:ويصيحونبأدواتهمالنبعفلإضربواالسطحعلىتموجاتيلاحظون

وأخبرذهبالماءإ((.سطحعلىدمخثرةيشماهدواأنقبلالمكانيغادروالاأنوعليهم

قامواالفجر،عندالتالياليوموفيللأمر.فاستجابوالهقمِلقدكانبماقريتهفيالناس

شاهدواأنبعدإلالمتعدواولمإدألنا"النصر:صائحينالحديديةبأدواتهمالنبعبضرب

بنايجدر،المياهتجمعأماكنيفضلونالجنأنبماالماء.سطحعلىالدمخثرةيشبهما

الروحتتوضع.مكشوفةتبقىعندهاخصوصاً،السوائللحفظاللازههَالاحتياطاتأخذ

تكونعندهاحتى،الأسرةتحتالموضوعةوالمشروباتالأطعمةعلىأيضأالشريرهَ

إناءفيليلاًموضوعاًكانبماءالعامالطريقرشىعدميجب.حديديوعاءضمن

لشرباستعمالهأو،الملاطلصنعاستخدامهأوالبمِت،أرضرشأو،مكشوف

شربشخصلأييسمحلابهوالأرجلالألِديغسلأو،لقريبهتقديمهأوالدواب

الخطر.لهمسبباَرأسهإلىسيصعدالدمفإنيشربومن،والسبتالأربعاءليلتيئالماء
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المتعلقاضصراودد؟العملماا!طش!،باشعرتاسلكنشَريرة،الروحخطر؟أي

آنيافروذ،،شافان"أ!ا!،ا(ضعوصذة.هدهدردًأو2.لاالمزهووفيالسبعبالأصوات

والبدينين.،الجسمضعفاءالناص!!وسطواممنَ!،الكواكبوسطاجلساندرافون،

الحالهذهفيالماء،إلئبحاجهَعصشانتأنا!ابن!:لهوالمَولأحدهمإيقاظويمكن

وأ.الشربلبلالجرةعلىضربهبعداغدراغطاءبقرعنقومأوالماء،شربيسمح

أوالنهرماءهنالشربإنسالتأيعلىفممنوع.ذلكبعدونشربالماء،فيشيئاًنلعي

خطرخطر؟أيبالخطر.(،مسببأرأسهإلىدمهسيصعديشربمنليلأ.الم!سَنقع

شخصهناككانإذاالحلى؟ما،العطشىشعرناهاوإذا(.العمى)شَيطانالشابروري

كانتنجفسه:فييقولأوللماء.بصاجطأنا،عطشانأنا!ابنولاء:قولواآخر

لكأسعطشانأنا،إيري،ريري،بريريالعمىشيطانمنحذراًليكن:تقولوالدتي

الخروجعدميجمبوالصبت.الأربعاءبأمسياتيتقيدلالمنالاعتقادهوهذابيضاء.

معالخارجفي))مخلاة((ابنة))أغرات"لأن.والسبتالأربعاءلياليوخصوصاًليلأ

للبشر.الإساءةامررالذينالمدهرين،الملائكةمنألفأعشرثمانية

الخطرةالفرَةهوفالليل،الظلماتعنوتخ!الضوءمنالشريرةالأرواحتهرب

جنياً.يكونأنخوفأشخص،أيعليالسلامإلقاءالممنوع

القمرضوءوتحت،اثنينالفردفيهيبدومشعلضوعلىالسيرآخر:مكانفيقيل

لاثن!تتظهروعندماله،تسيءفهيمنفرد،لشخصالشريرةالرو!تظهرنحدما.ثلاثة

فىِإفرادياًالتجولعدءوالمطلوبأبداًلهمتظهرفلاالثلاثةأهاضرراً،لهماتسببفلا

.الظلام

.يوجدالظلفيكامنفالخطر،الشمسنورلتجنبالظليلةالأمكنةالأرواتقصد

،منفردةالنخيلشجرةظل(.الشريرةالأرواحبسبب)خطرالظللأخطارأنواعخمسة

وتؤكل،تمارهتخئَلمعمرنباتهن)نوعالكَبَرشجرةظل،اللوتسزهرةظل

ذكريوجدالاالتينشج!ِةوظلالغبيراء،شجرةظك(،الطبفيجذورهوتستعمل

أجلمنميونيخطبعةفيوجدتلكنهاللتلمود،الأ!لىالطعاتفيالمَإتلسمجرة

.الصفصافشجروظل،القواربظلاجعضايضيف(.للظلالخمسةالأنواعتكملة

تكونوعندماهخيفاً،ظنهاكانكثيفةالسعجرةأغصانكاش!كلَّماعاهةوبصورة

غيرفهيشوكيةأنهارغمالغبيراء،شجردَباستثناءظلها،كذلكخطرةأضنمواكها
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ائفلمود

تمَتلكوشد،أباكسمَلصَلأنهاالغبيراءشجرةهناهربلابنها:تقولجنيةهؤذية.صسانت

أهاألجن،هلتقىفهيا(خبيراءأدغالأماالكَبَر،شجرهَظلتحتالأرشاحتمَلاقىأيضأ.

صووطء!هحمًىو!رسهمجوطًأيهلكونالحضَىلعَجمعممَرسهىافلأسط!
لم!ما

يأفي32،4+(.الاشراع)تثنيةالغباوأؤحَّافاتسمَمعفيهمأطلقهاالبهائموأنيابَ

لا!طئناتهيئالكبرشجرةظلأرواحإنا(ضعويذة.مععلاقةفيلهذا؟يُشارمكان

ليستريحذاهباًكاتحا!اهأأن!دثمثها.نهربلكيلهذا؟يشارلماذالها.عيون

وظلتمنها.فهرب،خلفهتَسيرالجنيةأقداموسعسمعالكَبر.أشجاربعضظدقرب

الغبيراءض!إ!إنالجنيَّه.وماتتالنخلةسيبحست،نخيلبشجرةاصطدمتحتى،تلاحقه

منأكثرفإن،المدينةجانبإلىالغبيراءأشجاردغليكونفعندها+الجنملتقىهو

بشكلالتعويذةكتابةأج!!منالتحديد؟هذاأعطيلماذافيها.يتواجدونجنيّأسبعإت

اكبيراء،اشجردغلمنقريبأوتوقفالليلىِالمدينةحارسخرجايلأيامأحدفي.مناسب

اسمالذيالحاخاماتأ!د!طإلىذهبخطرأ.وضعهوأصبحجنيأسحَونفهاجمه

احاخامفكتبالغبيراء،أشجارمنالصغيرالدغ!يرتادونجنياسبعنِنأنيعرفيكمت

))إن:حولهويغنونيرقصوا!امنهمعصابةالحارسسمعبينماواحد.جنيضدتعويذة

انمَبريكة".لفظيعرفلاأ.نهأثبتنالكننا،الحاخاميعما،ءتشبهالرجلهذاعماهة

سمعهمجنياًبستينمسكونالصغيرالدغلأنحظولاآخر،حاخامجاءعندها

بلالبشريةالكائناتتهاجملااششريرةالأرواحأ.هنامن))اخرجبينهمفيمايتحدثون

يقال.لأذيتهممعرضةخاصبنوعالكلاب.وخطرةمسمعورةتصبحصط،الحيوانات

لسانهمتهدلتان،أذناه،يسيللعابه،مفتوحخطمهمسعور:كلبعنأشياءخمسة

مرضهاط،خاماتأحديعزيهرضه؟يأتيأينمن.الطرقاتحافةعلىيمشيمدلَّى،

الرأيهذاحيالالتصرفكَيفشيطاناً.بداخلهإنآخرونويقولبه،يهزؤونللذين

ا!نَمريرة،االأوواحعنناجماًالكلابهرمحقكانأإذابسهمالحيوانقتكيجب؟وذاك

معهتما!!نهمنكللأن(،قاتلبسهمعليهالقضاءتمومنعنه،الكلبءبعادفمِجب

إذاحتماً.فسيموتالمسعووالكلبمنلأذئيتعرضومنخطهـ،حالةفيسي!صن

تعزَ-ضوإذا.ويهربثيابهليخلعالدواء؟يكونفماذامسعورأ،كلبأأحدهملامعص

اط!أكتبهـ،اتول))أناعليهويكتبذكرضبعجلدليأخذ؟الحلفماكلبلمضَّة

،كاندي،كانديأ%سنموذج-كليروس،كانتيكانتىِ،-ذكرضبعجلدعلى

القبرفىِويحن!معهاثيابهيخلحثم.إسيلالأمينأمينالجيوشوبياه،ياه-كلوروس
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الدثمحبين!الأداطي!

وخلا!.الطربتسوقهـمادهاشيرلغتنأتوفيقيحر!هايخرجهاوبعدها،كاملةسنةلمدة

للاحتىالماءلشرباضحاساص-أنبوتاسمَخدامعليهاعلانتظار،فييقضيهاالتيالسنة

للخطر.ويتعرضرالماءفيالجنصؤرَيرى

لحمايةبحاجةوهم،الشريرةالأرواحمندهجوممعرضونالناسهنالفئاتبعض

الوحيد،الفحَى،المعوقابت:منالحراسةيستوجبونأشخاصثلاثةهناك.خاصة

الخطوبهَ.الوحيد،الفتىوبعدها،الولأدةأثناءالمرأة،المعوق:أخرىرواية.الخطوبة

أثناءالحكماءتلميذ:آخرونولِضيفحدادحالةفيوهوالشخص:يقولالبعض

الليل.

عنها:يقالماإليكم.الطويلبشعرهايتخيلونهاللجنيات،رئيسةليليتكا!ط

عنهاالتلموديتكلم.ليلتتأخذهْيفعلفمن،البيتفيوحدهالنومالرجلعلىممنوع

أنهاخصوصأكبيراً،مكاناًتحتلقإنها،الحديثةاليهوديةالأسطورهَفيئل!تباختصار،

أيضاًالجنيةعلى)يطلقالأطفالبسرقةوتقوم،وبعدهالإنجابوقتللأمهاتمؤذية

ربطواالمحدثينالعلماءونكن.شريرةروحهيالأنثى.الشيطانهذا،الليلأوليلىاسم

(.والدعارة)الفُسق،السومريننلدىلولووبينبينها

فعَّالةإجراءا!اتخاذفينبغي،الضارةالجنلأعمالمعرضالبشريالكائنأنبما

طردمنهاالهدفرقمِة(أجمعوالرقياتالتعاويذمنها:بعضصاذكرناأنسبقضدها.

قولوا:الشميطان،طردأجلمن،عاهةقاعدةهنالكن.الظروفبعضفيالشياطين

الشبيهالطينابنالنج!،ابنإلوحل،الىتمطرودأ،محطماً،ملعوناً،لتكنشط،

اسمالاَجر،ابنالأخيرهَ،للكلمةيضافآخرنصواستماعا.ميريفازبشامغاز،

.ووزيرهموريفاتمورلِغو،

الانتباهتجلبلأنها،مزعجةتبدوكانتالمزدوجةالأعدادأنلاحقاً،سنرىوكما

دأالاعتقادصبالخطر،هذااعمىالتغلبأجل،من،الشريرةللأرواحالمرغوبغير

أعلمنييلي:.،الحاخاماتأحدروى.سابقهعلىوالمتقدمالرئيسيهوالعددهذا

فإن،المشروب!سصنمشَاليت!تكأسيينأحدهمشربإذاأثه-جوزيفالشيطان

الأمرهلالضرر.لهتسببباىتقتلهلافإنها،كؤوسأربعةشرب.وإذاتميتهالشياطين

الأرنجعة،يخصفيمالكنعمدأ،أوخطأشربهمايكونقدمهم،غير،بكأسينمتعلق

كأسين،شربأنبعدخرجثم،نفسهأح!همانسيإذاعمداً.تناولهاإذاإلاهكررفلا
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فىلت!لمما

اليمنىجيدهالأيسروإبهاههانحِسرى،بمِدهالأيمنإبهامهليأخذ؟الخودرءيمكنفكيف

))أنصَليمَل:((أربعةونحنوأنا))أ!تحوابأ:سمعوإذاتلاثة"ونحنوأنا،"أنتويقول

اللحظةهذهفيالرلَهـمئة،إلىالوصولحتى،دواليكوهكذا"خمسةونحنوأنا

الجنى.لنفجر

))قهر.الشياطينعلىللتغلبالخصصةبالرقىبارعةمعرفةسلممانللملكنُسب

))ظلبعد.فيماعليهاالقدرةفقدلكنه"،الشياطينمنوالعديدالجنمناممثيراسليمان

الله"جعله:لذلكيوسفيلمحالخطأ((.فيومعحتىالشياطينعلىمسيطراًسلمِمان

وقامالبشر.بنيشفاءإلىٍوأدتتقليداًأصبحتالتيالجنطردطريقةتعلمعلىقادرأ

،الأرواحطردطرقمنأشكالابعدهتركالأهراض.لتخففورقىتعاويذاجفبتأأيضاً

.كبيرةأهميةالاَنحتىتحتلالطريمَةهذهتزالىلا،رجعةدونالجمتيُطردبمو!بهاالتي

أحدفاسباسيانبحضوربالجنممسوسنِيشفىأليعازر،يدعىبلديهنرجلاًرأيت

هنواحدةبصمةتحتهيحملخاتمأيأخذهكذا:يفعلكان.وجيشهوضباطه،أولاده

منيرجو،الرجلينقلبوعندمابها،يسمتمّأنفمنَليعتبرهاكانالتىِسليمانأمح!مول

أئَفها.اليَالتعويذةومرددأسليماندائماًاسمذاكرأجديد،منفيهتدخللاأنالجن

للخاتم.الكَريمالحجرداخللجذرالرقيةاستعمالعنالحاخاميةالمصادرتتكلم

خبير((.منمكتوبةكانتإذاإلارقيةحاهلأالسبتيومالخروجإنسانأيعلى"ممنوع

والتيوثالثةثانيةمرةللشفاءأدتتعويذةكلهيالخبير؟تعويذةهيما،6(.2)شاب

الخاصةالجذورأحدجوزيف)وصفجذووشككأومكتوبشيءعلىت!نص

سابقاًتعزَضقدكانإذاالسبتيومالخروجعندحملهيمكن(.كتعويذةالمستعملة

وأتعليقهايمكنخطر،أيهناكيوجدلمإذاالمعاكسهَالحالةفيحتى.الجنلهجمات

أنهعلىيدلماهذا،خاتمطبعةأوعق!فيتعلقلاأنبشرط،اليومذلكفيفصلها

اص
بدونها.محميايحوتكأ

فيجب،الإلهيالأسمتتضمنأنمع:التاليةهيالمكتوبةاضعاويذباالمتعلقةالقاعدة

يأبهاشتبطلاإذأ.تحترقبأنهاالقبولصب،السبتيومالنارهنإخراجهاعدم

أهرأطعتإنأوقلىالتعاويذ:فيمتكررةآياتالراشيالمفسريذكرقداسهَ.صفة

جميعوحفظتوصاياهإلىوأصختأهامهبالاستقامةوصنعتإلهكالرب

الربأنالأنيبكأحتُهالابالمصريينأحللتُهاالتيالأمراضفجميعفرائضه
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لشعبيةاطي!الآسا

رُقىهناك19،3()مزمورالنهار"يسرقالذيا(سمهمأوالليليرعبكالن!افيك(

)الايخصّها:القانونهذاالمثمياطنِ.هن(طهجوممعرضونلأحهم(طحيوانات،تعفَق

صارمالقانونخبير.كتبهااسحتى،برقيةهجهزأالسبصَيوماتهـوجحيوانلأييمكن

(4404فماب)توسيفتا(والإنسانللحيوانا!بالنسبةجداً

مفروضاًكان،المقدسةافصوصبعضتلاوةفإن،المكتوبةالرقىحملجانجطإلى

منها:(التوراةمننصوصمجموعة)هيالسحيمالِقرأ))منالجنمنتقيأنها

بوإلهناالربإنإسرائيليااسمع131(،-6-5-41الاشَتراعالتثثيةسفر-

ولتكن)5(،قدوتكوكلنفسكوكلقلبكبكلإلهكالربفأحبب)4(،واحد

الذيالربتنسىأنفاحذو)6(.قلبكفيالعِومبهاآمركأناالتيالكلماتهذه

وباسمهتعبدوإياهتعقيإلهكالرببلىالعبوديةداومنهصرأوضهنأخرجك

.[)13(تحلف

إسرائيلبنيأمر(37)قائلأ،:هوسىالربأوكفَم:41(-15،37العدد)سفر-

أهدابعلىويجعلواأجيالهممدىثيابهمأذيالعلىأهداباًليصنعوالهموقل

جميعوتذكرونكرونههُكباًلكمذلكأفيكون381(.سمنجوني،سلكَيلاللى

فاجرونأنتمالتيوعيونكمقلوبكمباتباعتهيمونولابهاوتعملونالربوصايا

لإلهكم،هقدسينوتكونواوصايايبجميعوتعملونلتذكرواألكي(93)باتباعها،

الربُّأناالهاًلكمليكونهصرأوضمنأخرجكمالذيإلهكمالربأناأ104(0

)41(.،إلهكم

اذسيفاًبيكه!لحسككمنفهيالسرير،عنكومساء.صباحاًللصلاةالمقاطعهذه

فيالمَاطعوالسيف،أفواههمعلىالله"مدائحقمِل:لأنهالشريرةالارواحلطردحدين

المج!؟فيهساءالشيماتلاوةيطلبلماذاالشيما.نظامإليهيهدفماذلك(.يدهم

فيالعادةجرت:المجالهذافيبهيُنصحمؤيدآخرنص.الشر-سةالأرواحلطردطبعاً

هذاهوهاالخطر.حالهَفيشخصلراحةالشرهـةالأرواحنشيدتلاوةعلىأورشليم

الأرواحيخشىفقدلأنهسيناء،جبلإلىيصعدوهوموسىتأليفمنإنهالنشيد؟

سوىليمستاطمئثانأيقبلتوصىالتيالحمايةلكن12،3(.ول)أعدادالشريرة

البشريالكائنيقيالذيالممجد!الواحدالقدوسظلسوىيكنلملو.اللهحماية

لاباوعلىأكنقيل:لأنهمزَّقتهم،الشرهـةالأرواحلكاشطالشر-سة،الأرواحمن
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فىائتلمو

معناوالربعنهمظنهمزالوقدلناطعامفإنهمالأوض،أهلتخافواولاتتمردوا

الممجدالواحدللقدوسكلامي!نلملوأخرىرواية14،لأ(.)ا!ه!!ترهبو!،!ه

ثمرة!تإنيأصيل:لأنهالشريرةالأرواحلمز!عَهانبشريالكائنيحمىِا(وني

حول57،91(.)إشعياوشفيتُه(الربقالوللقريبللبعيدالسلامالمعلامالشفتين

عليكألقيقدالربئَاسمأنالأوضأعمجميعُأفترىالأرضسيرىالنصهذا

الأرواحتىللجميعموخه))التعبير((أنيلاحظ28،01(.الاشتراع)تثنيةوتحالفك،

أساوكك((الرب)اليحرسكالكلمااتالكهنوتيةالبركةفيكذلكوالجنالشريرة

.الشريرةالأرواحمنوالحفظالحراسةمنهايُفهم(42c6)العددوجفظك(اوب

أطاع))إذاالوصايا.!إطاعةمضمونةالضارةاممائناتاهذهمنالإلهيةالحمايه

فهناكوصيتينأحدهمطبَّ!وإذا،أمرهيتولىملاكفهناك،واحدةدينيةوصيةأحدهم

قيل:لأنهالملائكةهنهجموعةأمرهتتولىعندئذالوصاياجميعطبقهاوإذا،ملاكان

الذينأولئكهم؟الملائكةهؤلاءهمومن((.توجهتأينمابحراستكملائكتهسيأمر

إلىألافوعشرةيساركإلىينزلوتألفقيل:كما،الشريرةالأرواحمنسيحرسونك

يمينك.

المفَريرةالعنِن+2

هذايومناإلىكلياًيختفواسم،مكانكلفيفساداًالشريرةالعينوعبعاتَلقد

أساطيرفيواضحةآثارهعلىالعثورالمدهشغيرومنالمثمَفة.الأوساطفىِحتى

منوقدهاًوضوحاًأكثرأحدهما،مميزينتجدلولينترتبطالشريرةعينعبارةالتلمود.

))المعتقدالخرافةفهمعلىالمقدرةتكونعندهاببعضهما،ممارنتهماولدىالاَخر.

(.الباطك

وجإج)البخل(.للكرمالمضادالميلأووالشهوةالحسد،عنإلاينمّلاالأولالقبول

الترقهوالكثيرمنكمالمتنعمالرجلى1قيلوقدالمجاعهَيميزهاوصففيالتوراةفيذكره

لخهادضهم.يكونالذينبنيهوسائرحجر،ذث!التيؤوجتهوعلىأخيهعلىيشخ

الحصاوفيشيءلهييقىلاإذاياكلهمالذينبنيهلحمهنهنهملأحديعطىِ
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الدشجيهألآدممالجر

هنا؟5(.-45c82الاشترا!)تثنيهَ،مدنكجميعفيعدؤُكيفيايقكالتيوالمضايقة

ا"لىعلىجرصُاالثريرةالعينإذو(22c82)الأمثالسفرفيشجاء،الجشعيكمن

خُبزَتاكلألا236،الأمثالسفرفياعكرمغيابويظهريدوك!،،ا!وؤأنيعلمولا

نيأسارداالمنَ!!فيالمرضيةالعينعنهتعئرماعكسهذاأطي!،.ششتهِولاافيشرير

العطاياواهبللفقير.خبزهمنأعطىلأنهيُياوكالصالح1)22،9(الأمثالاسفر

الاَخرين،.قلوبويستلبوالكرامةالفوؤيحوؤُ

جوخانانالحاخاميقول.التلموديةالنصوصبعضفيجداًواضحنفسهالشيء

علىالذيالأفضلالطريقواستطلعوا"اذهبوا:المميزينالخمسةلتلامذتهزاكايبن

جوزيف:الحاخامويقولخيِّرة((عين))إنهاأليعازر:الحاخامويقول((.سلوكهالإنسان

الحاخامهعيَّن"0عملنتاثجمسبقاًيقدر))منشممعون:والحاخاماح((.صا))جار

وأفضملهأليعازرالحاخامكلامعَلىأوافق:هعلمهمقالبينماطيب((.))قلباليعازر:

واستطلعوا))اذهبوالهم:قالثم.كلامهمفيموجودكلامكملأنكلامكمعلى

((شريرة"عينأليعازرالحاخاميقول((.تجنبهالإنسانعلىيجعبالذيالسىءالطريق

من:شَمعونالحاخامسىء((،))جارجوزيوالحاخامسىء(())صدلِقجوزيالحاخام

معلمهم:يقولبينماشرير((.))قلباليعازر:الحاخام"0اقترضههايعيدولايقترض

هنكلامهمفيهوجودكلامكملأنكلاهكمهنأكثرأليعازركلامعلىأوافق

هذهمنالقصد،خرافةأيهناتستتبعلاالشريرةدرلاالطيبةالعينلاأنهالواضح

السىء،السلوك))الحسد"الشريرةالعيرالحالةهذهورفعتها.الثفسسموالكلمات

ميولأربعةهناكالصدقةتجاه،العالمخارجالإنسانيضعان.القرس!علىالحقد

الغير،مالعلىشريرةعينهلايعطون،الاَخرينلكنبالعطاء،يرغبمنهناك:ممكنة

علىشريرةعينه،يعطيأنيريدلالكنهبالعطاءالاَخرونيقومأنيرغبمنهناك

نأويريديعطىِلاوهنقدسر،فهوالآخرينيعطيأنويرغبيعطيهن؟يملكما

طبع،متواضعةروح،طيبة))عينوشرير.خبيحسافهوالعطاءعنالاَخرونيمتنع

هتنوعةتلموديةنصوصإيجاد((.يمكنإبراهيمأبيناتلامذةميزاتمنجميعها،بسيط

الرجليعطيالأضحيةمنالكهنةلحصةبالنسبة.نفسهJالمدلوإلىكلماتهاتؤدي

يعطيثلاثينمنجزءاًسائَايمدرسةوتمَول.أربعينهنجزءأ(العينأطيبالكريم

أنهبما.ستينهنجزءأالبخيليعطىِبينما،خمسينهنجزءاًالحالالمتوسطالرجل
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اق!ود

منكذلكوليكن،وأريحيةطيبهَبعنِذلكيفعلأنعليههبة،يقدممنعلىينبغي

.ممَدءلمكانأهلاكاًيهدي

المزخرفةالروايةتوضحهاوالغرِة،الحسدبمعنى((الشريرة)(طعينالاستعمالهذا

وكعالهالفلسطينيهذابلقاءلكطاقةل!لداوفىش!اولأفقالوداود.شعاولبين

عبدككانلشاولداودفقالى.صباههنذحربوجلىوهوالغلامأنتلأنك

فكنتالقطيح.هنشاةويخطفدبوتاوةتاوةأسديجيءفكانأبيهغنم-روعى

وضربتهبذقنهأخذتعلئوتج!فلمافيهمنوأخلصهاوأضربهوواءهأخرج

هنهماكواحدالأقلفالفلسطينيهذاوسيكونوفىباًأسدأعبدككعلفقدفقتلته

منشاولسألهوعندما35(17،33،34،أول)ملوكالحئ،الىصفوفترَّعلأف

الأسدألجىيهنأنقذنياكيالربإنداودأقالقتده؟عدىتقدرإنكلكقال

وليكنانطلقلداودشاولىفقالىالفلسعطيني.هذايدهنيخلصنيهووالدب

وألبسهنحاسهنبيضةوأسهعلىوجعلثيابهداودشاولفألبصمعك.الرب

فقالىجزَب.قديكنلملأنهيمث!يأنوأوادثيابهفوقسيفهداودوتقئددوعاً

شاولبهحذَلَىالحمالفيأجربها،لملأنييبهذهأهشيأنأستطيحل!لشعاولداود

أهشيأنأمشطيعإلا:أعلنشاولوجهشَحوبلاحظداودأنوبما.الشرهـةبالعين

يتمنىتجعلهالنيةوسوءالعدوانيهَ،يسببانوالغيرةالحسد((أجربهلملأنيالدرعبهذا

عبارةهنامنحقد.نظرةفيعادةيتركزالمشؤومالأملهذاوالمصا!ط.التعاسة

الآلامتجلببأنهاالاعتقادس!فهذامنهايخشىكانإذا"الشريرة"العين

نأقاطعبشكلالتلمودعليها.يؤكدوتقضيضحيتهاتصطادوسوفوالمصا!،

يوجه)حيحث:الحاخاماتإلىالقولهذهينسب.خطرةتأتيرا!العينلبريقيكون

يندلعالحريقكان:تقولحكايةوصلتنالقد"ونكبةهوتويحصلنظرهمالعقلاء

عننفسهالشىِءيمَالجوخاي.بنشمعونالحاخامعينعليهتقعمكانكلفىِ

إلىأهانهممنحوَّلواأنهمالحاخاهاتهنالعديديننظرعُرفأليعازر.الحاخام

ضعيشيت.الحاخاموإنه،كفيفوهوالقوةهذههارسأحدهم.ركامهنكوهة

الخبز:قطعيتقاذفانرجلين"رأىيهوداالحاخامتخصالنوعهذاهنأخرىحكاية

نحوهما،عينيهفوجه؟العالمهذافيكثيرالخبزأنتظنانهل".تعجبهجاءهنامن

عنالناسعاه!يتناقلهاالتيالرواياتهنالنوعهذاتأئَلعند.المجاعةفتفجرت
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للشجيةاobuيلأ

للعنِتعودالتيالرهيبهَبالمصا!طآمنواهَدالناسبأنالتحققص!تفاجألن،الدكاترة

هقايلعنها.مصؤواسةكاذتالتىِالأضرارخطووةبتقدرريسمحنصهذا.الشريرة

كلضكاوبأورزيل.ررةالشمماحينامنشحصأتسعونيموتواحدةطبيعهَميتة

بُمبغضيك،ئحلهابلبكيُحلهالاعركعهاالتيالحبيثةهصرأدواءوجميحمرض

يحسبواأزالحاخاماتعلىكان.الشرررةالحينلهاويضاف(7،15الاشتراع)تث!نية

العنِضدالتعويذهَبتلاوةوالسماحاضلمودية(.االقوانإث)سنالتشريععندحساباًلها

السبت.يومالشرهـةالعنِوإبعاد،والعقرب،الأفعىضدأوالشريرة

الحصنانعلىالسحريهَ.التعاويذلأضرارأيضاًمعرضةالأخرىوالممتلثَاتالقطعان

لعَقعِه،أرجوانيةقماشَقدةأوثعلببذنجطعينيهبينمجهزاًالسب!يوميخرجلاأن

السنابلتظهرعندماجارهحقليدوسأنالإنسانعلى"ممنوع.الشريرةالعينمن

الشريره".بالع!تتصابالسنابللأن))راشي((وبحسب

تعرضلاوالحسد.الغيرةتجنبعلىتنصالخطرهذامنالرئيسيةالحماية

للعَبركةعرضهَشيءلا.9الشريرةبالعنِنإليهاوينظر،جاركشهوةشَيرلأنهاأهلاكك،

لمحىِبالبركةلكالربأويأصليل:هكنذاالجار()نظرالألظارعنمخبأكانإذاإلا

إلهك،الربيعطيكالتيالأوضفيول!اوككَيَدُكإليهتمتدماجميحوفيأهرائك

هاإلاللتبركة،معزَضشيءلاإصحماعيل:الحاخامهدرسةتقول28،8(.الاشتراع)تثنية

الجار(.)عينالعينعليهقطللا

خيرفألفهذاالعائلةبكرالبنتكانت"إذاالمعثماهدة:هذهفينفسهاالفكرة

صوفالبكرالبنت:بالمَولالمثلهذايفسربدضهمبعدها((.سيأتونالذينللذكور

الحاخاميميزلا.عليهملهامَدرهَلاابشريرةالعينإلى:آخرونولِقولإخوتها،تزني

الأبناءولادةغالباًيحبونالشرقيينأويبدو:فيقولالسل!يمة،النيهَتعليقهفيواشي

أولادهن-سركأإنافَ،معظمهمبلذكورأطفاللهنليعم!اللواتيوالنسوةالذكور،

العنِخطرييدأهماهنذكراً،مولودأامرأةتلدفعندماوالحسد.الغعِرهَعلى

أنجبتلومماأقللكنها،نوعأمحسودةفستكونأننَى،المولودكانوإذا،الشريرة

ذكراً.

وهوصائيلحنانياأن"ومعالشهرهَ.هنبالهربالشرررة،العينتجنبللأفراديمكن

سبض!الشرررة.لقدالعينمنماتوافقد،الأتونوسطالحرقهننجواقدوآزارلِاس
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اقد،د

والدهمزودهم،القمحلشراءمصرإلىيعقوبأبناءذهبعندها.وفاتهمشهرتهم

ولا،المدنأبوابعبرتدخلوالا،الجمالهندرجةوعلىأقوياءأنتمالتالمِة.بالوصية

يجبفائدةهناك.عليكمتأثيرالشريرةللعينيكونلاكي،الساحاتفىِتتوقفوا

.الشريرةالعينمنْالحذرتوخيفردكلعلىلِفرضالذييشوعتصريحمنأخذها

ولكمجمنردث!عبأنتمومنسَّىولأفرائيميوسفلإَليياثعوعأفقال:الببهوهذا

17(،17أيشوع،واحدةقُرعةلكميكون!ه،عظيمةقوة

تشبهـ.الشريرةالأرواحعليكمتسيطرلاكيالغاباتفيواستمَروااذهبوا:لهمقال

منكان.والشهوةالطمعتثيرالتيالقوةإلىالتلمودمنعدهَأماكنفيالشريرةالعين

فتياتخرج))عندها:ويقولالحماماتأبوابعلىالجلوسجوخانانالحاخامعادة

))ألا:زملاؤهلهفيقول.بجماليأبناءلهمفسيكونإليئَ،ويخظرنهنا،منإسرائيل

الشريرةالعينعليهتقوىلاالذييوسفمنأنحدر:أجاب؟((الشريرةالعينتخاف

علىاهتدتقدفروعلهعينعلىهُفرعغصنٌ.ففرعغصنأيوسف:مكتوبلأنه

94،22(.)تكوينلم!وو،

الحاخامويقولأغمضها.بل(النبع)قربالعينتقربلاهو:آئاالحاخامويقول

منِخلصنياكيا!للاكأالتاليالنصعلىجوخانانالحاخاميرتكزخانينا:بنجوزيه

جمنراَولينميا.وإسحقإبراهيمأبويَّوبإسمباسميوليُدعياالغلاهينيياوكسوءكل

48،16(.أتكوينالأوض،في

العينعليهمتقوىلاالبحار،فيكالسمكيتكاثرواأيالأرضفيكثيراًلينميا

الحصولتشتهيلاالتيالعينإنقولواأو.يوسفعلىبُعدتأثيرأيلهاوليص.الشريرة

.لشريرةلعيناخاضعةلتأثيرالنتكونالاخرين،هالمنحصةعلى

يصلمن،التاليةالنصيحهَموضوعهيالشريرةالعينلإبعادالعَبيلهذامنوسيلة

اليسرىوإبهاههاليسرىبيدهاليمنىإبهامهيمسك،الشريرةالعينهنويخافالمدينة

:ويقولاليمنىبيده

عنوليكفعليهالشريرةللعينتأثيرلاالذييوسفسلالةمنأنا!،ابنولأنا

الأيسر.أنفهنحوعينهبطرفالنظر
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اللئمعبيةالأدمماصير-

والتنجممالسحر+3

،التوراةمنالنابعةالنقعِةالعقليةالعقائدبيننشأالذيالنزاعالتلموديوضح

كتابندَّدلقدالِهود.يقطنهاالتيالأماكنفيالمنتشَرةالخرافيةالدنياوالمعتمَدات

امستشرافعنالحجابوفعلمحاولات،السحريةالممارساتبأنواعبشدةالقديمالعهد

المنتمينمنوخصوصاًالحاخاماتمنالعديدونرىالتنجيمطرقباستعمالالمستقب!!،

تغزوالتيالشعوذاتسيولعلىللقضاءحقيقيةجهودأيبذلونأنهم،الأولىللحقبة

.الإيمانعلىالسذاجةتفوقتحيثبالفشبل،باءتجهودهمجميعلكن.مجتمعهم

الأعمتمارسهاإلتيالسحرفنونمنقائمةعلىنعتر،الاشتراعتثنيةسفرملحقفي

الحاخاهات،يعطيهاالتيهناالمذكورةالعبارالصَاليهود.أطفالعلىوالممنوعهالوثنية

يمارس))من.التلموديالعصرفيالممارساتهذهأفَمكالبعضىمنجزءاًلَظهر

الذي-بالعصىجمالمفإنه؟تذهبولااذهب:ويقولبعصىًيمسككمن،التنجيم

بصرية،بخدعيقومونالأشخاصبعضهناك:الحاخاهاتيقول-العزَافبمهمةيقوم

للقياموالسيئةالسعيدةوالتنبؤاتالطقصر،عنيتنبأمنمنهمععَبة:الحاخامويقول

والعصىفمي،منالخبزفُتاتسقطتيقولمنهو-الساحر-تجارىِعملأشبرحلة

نإ.الطريقعليئَيقطعكان،شماليعلىوكلبيمينيعلىأفعىهناكيدي،هن

منهوالمشعوذ.السبتنهايةأوالسبتعشيةالهلاللأنسفركتبدألا:يقولالرجل

يبدوالحالةهذهوفي،البصريةوالخدعبالتوهماتيكيتفيفلاوالشعوذِة،بالسحريقُوم

منهو-الساحرينتهكهالا(البصريةبالخدعيقوم)هنالخادعبيثمااتورا.اأماممذنبأ

منالأصوات)يخرجمقماقإنه-المألوفةالأرواحيحضرالذيالرجلتالأفاعييمم!حر

عظممنقطعةفمهفييضعصط-الشميِّقةالمغامراتيرؤيالذي-والعزاف(بطنه

لنفسهالعنانيتركصت-الأرواحمحضَر-تلقائياًبالكلامالعظمقطعةوتبدأ،حيوان

نجسة.روحعليهلتحلَّ،المقبرةفىِالليلويقضيبالغناء

الإصغاءعليناصطلماذا.التنجيمممارسيَلمحاربةأولاًالمعذَةالجهودلنتفحص

الاشتراع)تثنية(إلهكالربلدىكاملاًكنأليقيل:لأنه)المنجمنِ(،للكلدانيين

بأنيدَّعيالحاخاماتأحدكانبينما.الأولالعائلةربمثالإلىيستند13(.،
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ا!ود

ملوكجميعوأنالتنجمِم،بعلمخاصألوحاًصدرهفييحملكانإبراهيمأباثا9

يقولبقوهَ.القولهذاكذبواآخرينلكن((.لاستشارتهإليهيحضرونالأرض

النبيعهدفيأيضاًيلاحظنبيأ((.كانبلمنجماً،يكنلمإبراهي!إنالحاخاهات:

يسمحلمالممجد!الواحدالقدوسرلكن،بالتنجيممولعينكانواالمَدهاءالمهودأنإرهيا

آياتمنتفزعواولاالأعمطريقةتعحلموالاالربقالأهكذاهيل:كما،بذلكلهم

ممارسهَيهوىإبراهيمأبوكمكان))قديماً،01(،2،أإرميا،الأعم!ضغالتيالسماء

يلي:كماتوصفالأخيرالسمةهذه".بذلكأبداًلهأسمحلمأننيغير،التنجيم

نإالكواكبوأحصالسماءإلىانظرولالىخاوجإلىأخرجه،نممكعوب:

15،5(.)تكويننسلُك(يكونهكذالهولَالتحصيها.أناسطعت

فهوذاقيًترؤقيلىإنكإبرامأوقالىالممجد!:الواحدللقدوسإبراهيمقال

منيخرجهنبلهذايرثكلاقائلأإليهالرببكلامأفإذايرثُني،)3(،بيتىِوسا

فلكي،طالعاستشرتلمَدالكونسيديا!:إبراهيميقولأ4((.ررثكهوصُابك

بنيعلىتأثيرللكوكبأليس.منجميكفىع!:اللهأجابابن.ليليكونمعدّاًشلحستُ

إسرائيل؟

لهيكونالتنجيمممارسةعنيمتنعمن))إن:العنيفالتلمودىِالتحذيرهذاإليكم

يعودمقطع،نفسهالسياقوفي".دخولهلهايخحقلاالملائكةحتىالسماءفيمكان

حكمةتفوقسايانحكمةأكاشت:يقالالنصإيضاحأجلدامن:سليمانللملك

هذهتُروى4،03(.الأولأملوك،المصريينسائروحكمة/الشرقأنبياءجميع

لى))أرسلفمخو:الفرعونإلىكعَبالهعكل،لبناءسلممانخططعندماالحكالهَ:

كلجمعهصر؟ملكفحلماذا:الهيكللبناءاستئجارهمفيأرغبلأنيعمالاً،

هذاسيموتونالذينالرجالواختارواالمستقبلاستشارةحاولوالهم:وقالهنجمطِ

الروحبقوةعلمسليمانإلىهؤلاءوصل))عندما.سلمِمانإلىسأرسلهمحعِث،العام

معالفرعونإلىوأعادهمالأكفانأعطاهمعندها،العامهذاسمِموتمونأنهمالقدس

الذينللعمالالأكفانجهزتلقدلموتاكم،أكفانعندكمليسأنهبما:التاليةالرسالة

1(.أرسلتهم

انبثقالذيوسليمانالمنجمنِن،يستشيرالذيهصرملكيينواضحاًيبدوالتنافر

غيرتصمفالخرافيةللمعلوماتالثقةمندرجةأدنىهنحَإنَّالروحْالقدس.منعلمه
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الدثمحبيةالآساطر

اعتنقتالتيالشخصِاتمنكان:النهجهذاتؤكدالتاليةوالحكايةاليهود.منلاخة!

بسببذلكعلىأقدرهل:نفسهفييقولانسفر،فييرغبعندها.منجماجهوديهَا

يسشَتج:عمعِقتفكيروبعد((؟ملائمغيريقولونكانوا"العرافونالحاضرةا(ظروف

سأغاهر؟اليهوديةاعتنقتالخماقاتهذهمثلارتكابعنالكفأجلهن))أليص

فأخلىنقود،هَطعةفأعطاهالضرائبموظفيأحدعليهقبضالطريقفي".الخالقلاسم

والتنجيم؟بالغيبالمهتمةالأولىأفكارهبسببهلالضريبهَ؟لهذهيتغَرضلماذاسبحلإ.

التنجيميمارسمنأنأعلنلمَد؟خالقهعلىاتكالهبسمبكانهل؟سبيلهأخليَلماذا

المعلوهاتغرايلإثباتمخصصةأخرىَقصص.النهايةفيستصيبهنتائجهفإن

يوسفبَحاهفوطيفارزوجهَوجشحطمعإن.مجهولةمصادرمنالقدربهذاالقادمة

ماتعلمأندونلكنخلف.منهلهاسيكونأنهقدَّرصَهالتنجعِم،بواسطةمنها.انبثق

وؤوَجهالعالممخلصيوسففرعونأوسمَّىابنتها.هنأوهنهاسيولدالولدكانإذا

)تكوينهصر،أوضجميعفييوسفوطافأونَ.كاهنوعفوطيفاوبنتأسنات

حلأَقاًيعملهتهؤد))وتني:مأساويةنتائجأخرىهرةالمُدانهَللممارساتكان41،45(.

سيكونهليجهلأنهغيردهه،سيهدروناليهودأنالتنجيمبواسطةتنبأومنجماً،

ثم،فقتله،شعرهتزيينيريديهوديإليهحضر!لليهوديةينقلبأنماباختاندمهسفك

إلىيقولونوآخرونالثمانينإلىوص!اقتلاهعددأنالبعضويمَول،آخرينقتل

الوثنيهَ.واعتنقفعاد،اللهإلىبصلواتهملهاليهودقضرع.الثلاثمائة

عنالطائفةرَذعَرريدونالحاخاماتكانكمجيداًالواضحمنذلك،جانج!إلى

البؤرةتبدومصركَا!ط.للوثنيينممارستهايعزيالعَلمودكانالذي،والتنجيمالشعوذة

العالموباقيمنهاتسعةمصرأخذتهكاييل،عشرةالعالمهذاإلىنزلتفقد((الحقيقية

.واحدة

قن!أوأشطلَال:الزعماءمنمجموعهبساعدهبأنموسى"جنَرو((ثصحعندما

منهمووذَالطمعَيكرهونَمسمكيمينللهأتقياءَأقوياءَأناسأالشعبجميعمن

(.18،21)خروج،وعشرةوخمسينوهئةألفبينفئاتوؤساءعليهم

هلكإميزا"امششارمعسَشارلِهم"0ليختارواالملوكعبرهينظرالذي))بالقدرالتفسير:

هنجموكمان.إسرائيلعداالأمجميعسيحتلإنهلهقالواالذينالمنجمينمؤاب

الجهودجممِعورغم.حليفهالنصرليكونالمعركةبتوقيتعليهأثحارواقد))سنحارلمج!((
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فىلتلمصا

داخلإلىتسَربالتنجيميةالفنونظلتفقذ،التنجيمآفةاستئصالىفيَالمبذولة

بعضإلى!طفقد.الطبقاتمختلفعلىتدريجياًهيمنتهاوتفرضاليهودمجتمع

لها.حصرلاخرافيةحكاياتسريانضهَّلتالمَي،الطبيعةفوقهاسلطةالحاخمامات

المطر.لإسقاطالتدخلالدوائر،راسم،خونيصطُلبأنحدث:الأمثلةبعضإليكم

!الكونسئديا:ونادىوسطهافيوجلصدائرةبرسمقامعندها.نتيجةدونفحاول

باسمكلهمأقس!.بيتكابنمثلأماهكماثللأنينحويوجوههمأولادكأدارلقد

شرععندها.بأطفالكوترأفرحمتكترسلحتىمكانيمنأتحركلنإثنيالكبير،

يملأهطراًطلب!لقد،طلبتهماهذاليس:فقال.خفيفةبقطراتبالهطولالمطر

طلبت:طلبتهماهذاليسقال:غزيراً.المطرفتساقط.والكهوفوالحفر،الخزانات

((.كافيةبكميةالمطرسقط"عندها.ورضاكوبرممتك،وعط!لدنكمنالمطر

هاجمتالفئرانأنسكانها،فأعلمه،المناطقإحدىإلىجائير((بن"بينخاسوصل

-الحادبالصراخبدأتصط،بالتجمعالفئرانأمرالفوروعلىوأتلفته.محصولهم

العشرضريبةإنتقول-كلاصراخها؟فيالفئرانتقولماذاتعرفونهل:السكانسأل

لناأثبتْ-أجابوا.عليهالمَضاءالفئرانتريدودهذاالمحصولمنمناشطنجشكلتجمعلم

ذلك،لهمفأكدَّ.الصحيحللعشرخضعنالوفيماالسابقإلىسيعودشيءكلأن

هاءوطلبالفنادقأحدإلىجانَايدخلخسائر.لأييتعرضوالمالوقتذلكومنذ

بأذوعهنبعضهنفأخذ.يثرترنكنَّاللواتيالنسوةإلىينظروكانله،فقدموا،ليشرب

أنتموستشربون،مائيمنشربتُلهن:وقال.أفاعإلىوحولهن،البابفيبهنوألقى

.السوقساحةفيبهوتجولامتطاهحمارإلىفتحولتًالنسوةإحدىشرتج!أيضاً،منه

يمتطيحانَّايشاهدنا،عندهاالسحر،منليحررهامُسختالتيالمرأةصديقجاء

إلىوأرسلهإنساناًراباخلقإنساناً.لهمإيخلقيريدونهالصالحونكانإذاامرأهَ.

صاحعندئذ.الإجابةيستطيعلاالإنسانهذا:الأسئلةإليهوَجَّهاْلذيزيراالحاخام

عافىةمنوكان((.ترابكإلىعُدْبالسحر،الإنسانأيهاخُلقتَ)القد:الحاخام

عجلاًوخلق))أستير((،سفرلدراسةالجمعةيومينصرفاأنوأوشاياخانيتاالحاخاميين

لهما.طعاماًليكونسنواتثلاثعمره

للحاخامراب))قال:زميلهوحكمةالحاخاماتأحدسذاجةالتاليةالقصةتُظهِرُ

وإحداثالطبلعلىبالقرعالعرليشرعثمسيف،بضربةجَمَلَهُيبقرعربعِاًوألمجطخِيَّا:
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الشحليةالادماطر

أجاب؟بعرٍأودماءآثارالجملخيلفَرأيصَهل-واقفاً.الجملفنهضكبير،ضجيج

تحلم.أنكيعنيفهذاأثر،منهناكيكنلمإذايخَّا:الحاخام

كا!طلوحتىا(حاقل،عنالصادرةاللعنهَ"إنللحاخاهات:منسوبةأخرىسلطة

أىِهناللعنة:فيقولونذلكمنأبعدالبعضيذهب.تتحققسوفهستحقة،غير

التنجيمصحةيؤكدالقصصمنآخرنمطبها((.لايُستهانأنيجبكانشخص

نإ((إسحقبن))نخمانالحاخاملوالدةيقولونالكلدانيون))كانمنها:بعضاًوإليكم

ابقِله:وتقولالرأسحاسربالخروجلهتسمحوالدتهتكنفلملصاً.سيكونابنها

لماذايجهلالولدكان.اللهإلىوتضزَع،عليكالسماءمخافةلتظلمغطىرأسك

النخلة،ظلتحتيدرسكانبينما،الأيامأحدفي.الوصيةهذهمنهوالدتهتطلب

برغبةوشَعر،الشجرةعلىاليانعةالثمارفرأىعينيهرفع.رأسهعنقبعتهسمَط!

نأو!لهامنها.بعضاًوقطفالشجرةفتسلىَليأكلهاثمارهابعضبقطفجامحة

التنجيم.تحققوهكذابالسرقةقامفقدلههلكاًليمستالشجرهَ

إلىالخبروصلجداً.ثريّوثنيئجازلهكان،السبتيومبتقديصالمشهوريوسف

الثريقامعثدهاله.ملكأوتصبحيوسفإلىستنتقلثروتهأنالكلدانيينهنثري

قذفتالنهر،يجتازكانوبينما.قبعتهإلىثمذَهالؤلؤةواثشرى،يملكهاكلوباع

السمكةالصيادلِنأحداصطاد.السمكوابتلعهاالماءفياللؤلؤةوسقطتهبعتهالريح

مشتير،عنالصيادونفتش.السمكبيعتجمعمركزإلىوأحضرهاالجمعةيوم

يوسفةعافىمنوكان،السبتليومالخلصيوسفعلىبعرضهاالبعضونصحهم

بداخلهاعثريوسفقطعهاوعندمالهأحضرها.الأسماكمنالنوعهذاعنالتفتيش

رئيساًيوسفالحاخامانتخبعندماجداً.باهظبتمنباعهاصطاللؤلؤةعلى

لمدةالجامعةسيترأسإنه41وقالواسبقالكلدانيينلأن،الشرفهذارفض،للأكاديمية

.يموتثمعاهين

الإله،قبلمنالمواتيةغير)التنجيمات(التنبؤاتإنسنرويها،التيالقصةوح!سب

))خانَّينا((الحاخامتلامذةهنتلميذان"توجه.بالإحسانتجنبهافيمكنصحتها،رغم

الغابةإلىذاهبانالرجلانهذان:فقالالمنجمينأحدرآهما.الأخشابلقطعالغابةإلى

أحسنوا:التاليالالتماسلهمافوجهمسنأشيخاًطريقهمافي"صادفاأبداً.يعودالن

نصفينقسماهاالخبز،هنقطعةمعهماكان((أيامثلاثةمنذالطعامأتناوللمفأناإليئَ،
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ا!الد

إلى))أضرع:وقاللأجلهماصلًىثمفأكلهاالخبز.هَطعةمننصفأالمسن(طشعِخوقذَها

وعادا(طغابةذهباحعِاتي".أنمَذتمكما،اليومهذافيحياتكماإنقاذمنتتمكناأنالله

هذينبأنتقلأ(سمله:وقالواعليهفثادواالمنجمتنبؤا!الناسبعضسمع.سالمين

ليتفحصواذهبوا:خاطئوتنجيمك،كاذبمنجمإذاًسالمنِن؟يعودالنالرجلان

رزمةوسطنصفكلتوزيعتمَوقدقسمينمقطوعهَأفعىفوجدوا،بالتفصيلالقضسِة

جرىمالهمقضوا؟اليوملكماحص!الذيمالهما:الناس!قال.التلميذينمنكل

بنصفويرضىلِهدأاليهودإلهكانإذاأعملأنيمكننيماذا:المنجمصاحمعهما،

الخبز.منقطعهَ

التيبالمعطياتيغيصالتلمودفإنلنا،المقدهةالقبيلهذاهنحكاياتعنبمعزل

إلىالأمورعودةبهايُمَصد،التاليةالتلاوات.المتنوعةالخرافاتتنموكاذتلماذاتشمهد

السحرةأعدادكثرتضدماشيء".كلدئَراوالشعوذة)الفجور.الطبيعيةحالتها

العالمعلىالإلهيالغضبحلَّ،العادلاللهقصاصمنأنفسهملوقايةوالرمَى،

.(143cسوت)توسيفيتاإسرائيلمنالشيخيناوانصحبت

شتاح"بن))شَمعونأنلِروىاليهود.النسوةبينالسحرفَععبيةإلىسابقاًألمحنالقد

فيواحديومفيمشعوذاًثمانينشنققد،الميلاديالأولالقرنفيعايقالذي

لليهودالكبيرالأعلىالمجلسفييُقبللاجوخانان:الحاخامصزحعسمَلان.

يشرح.بالشعوذةالمعرفةيملكلاهنأي.أخرىقدراتلديهكاتَمن)السانهيدران(

نظراالسحرةوجهفيالوقوفعلىالقدرةلامتلاكالتدريبضرورةاراشي"المفسر

وتهديدهم،المحكمةأحكامهنالإفلاتعلىقادرونأنهميتخيلون.وفنهملمهارتهم

بحيلهم.استغلالهمحاولنِنالقضاهَ

والطيور،عرس،أبناءبواسطةوالتنجيمالعرافةيمارسالإنسانإنوقال

رجللدىعبداَالأيامأحدكان9ايلِّيشىالحاخامحالةعلىهطبقمثال!.والأسماك

آجاب؟يقولماذا:الرجلالحاخامسال.ينعقوبدأالغرابجاءالطيور.لغةيفهم

ثمأصذقه.لا،خداعدخالالغرابهذاالعبد:قالىسيعتق.إيلَّيعقسيعتق،ايلَّيمثى

أجاب؟تقولماذا:الرجلالحاخامسألهديلهاءصوتتصدروكانخطيماهةجاءت

اليهوفى،نحوتميلاليماهةأنذلك،مناستنتجسيعتق.الِئيشسيعتىَ،ايفيش:الرحل

مجرىعلىالكواكبتمارسهالذيالتأثيركان.أجلههنسعَحصلأعجوبةوأن
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اللشجيةطرالأل!

الحيواخات.لتأثيرالتامالرفض.الشعبأبناءبينراسخاعتمَادمحط،الإنسانيةالحياة

البشر،يخص!فيمالها.خاضعةالنباتاتوسائروالأعشابوالخضاو،الثمار،بينما

أحدصزَ.العامةالقاعدةهنالعِهوداستثناءحولمنقسمةكانتفالاَواء

وأغنياًسيكودإذامايحددظله،فيواحدكلولدالذيالكوكب:الحاخامات

الأولىاالفكرةظلتلقدالقدماء.اليهودمستقبلعلىتؤترفالكواكبحكيماً،

باستحقاقيتعلقلاالحياةطولأنمشهورينحاخاميينعنويُروىعموماً.مسيطرة

"خيشدا((الحاخامومستقبل))رابَّا"مستقبلبينقارنوا.الكواكببلالسنينغدد

باءتوالثانيللمطر،الداعيةوتضرعاتهصلواتهاستجيبحتفالأول،صالحانكلاهما

أقيمتالأولطلبات.استجيبتعمرهمنالأربعينفيوائامات،بالفشلطلباته

أبيضخبز))خيضدا((لدىوكانمأتماً.لستينالأخروعندزواجاً،لستيناحتفالات

تتعلقدقيقةتفاصيلهناكللبشر.يطعمهشعيرخبزرابُّاوعند،للكلابيطعمه

الأحد"هولود.الإنسانومستقبلخصالعلىالولادةتاريخيمارسهالذيبالتأثير

طباعهالإثنينمولودوالديجور.النوراللهخلقالذياليوملأنه،بائسأودائماًسعيد

ثرياًسيكونالثلاثاءهولود.اليابسةعنالمياهفُصل!اليومهذافيلأنه،سيئة

حكيماًس!كونالأربعاءمولود.الأرضعشباليومهذافيخلقاللهلأنوشهوانياً،

الشمس،،مكانهفيكلالفلكاللهوضعاليومذلكفيلأنه،طيبةبذاكرةويتمتع

اليومهذامثلفيلأنه،الإحسانسيمارسالخميسمولود.الكواكبوالقمر،

الوصايايطبق،وفعلعملرجلسيكونالجمعةهولودالطيور.أسماءظهرت

السبتيومحرهةانتهكتالولادةلأن،للموتمعرًضالسبتمولود.بالغةبحماس

التىِهيالساعةبل،اليومولاالكواكبلاآخر:حاخامقولوبحعسب.المقدس

ستأكلممئز.إنسانالشمسكوكببتأثيرالمولود.إنسانكلخطأوهصيرتحدد

غيرهذافعملكبالسرقةجازفتوإذا،أسراركستنكشفلك،هوماوتشرب

خلقتالنارلأنوشهوانياً،غنياًسيكون،فينوسالكوكببتأثيرالمولود.مُجدٍ

بالحكمة،وهتمتعٍجيدةذاكرتهستكونعطاردبتأثرِالمولود.الكوكبهذابواسطة

يبنيوإنمامتألماسيكونالقمربتأثيرالمولود.الشمسخدهةفيكاتجطعطاردلأن

وإذا،مخبأةأسرارهستبقى،الخاصهالهمنويشربيأكللن.ويينيويهدمويهدم

مشاريعه،جميعستفشلزُحل،بتأثيرالمولودفيها.ناجحاًفسيكونالسرقةحاول

المولود.الفشلهصيرهاسيكونضدهستحاكالتىِالمشاريعإنأيضمأ،البعضيقول
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اقلمود

مكلفاًأوجزَاحاً،سيكونآخر:حاخاميقولدمه،سيسفك،المريخ!صكببتأثير

.156(!)شاببالختان

يعرفولم،بالخوفشعرإذاأنهالدرجةإلىامموكب،بامرتبطالإنسانقدرإن

،("الشيماتلاوةعليهالشعور؟هذادرءيمكنكيف.ذلكيدرككوكبهفإن،السبب

عناجبتعدعندها"الشيما(((.تلاوةالمسموحغير)حيثمدنَصمكانفيوُجدوإذا

الاسمآخر:اعتقادمنشحماً.أكثرالمسلختَئسَ"إنَّ:وليقلأذرعأوبعةمسافةالمكان

((.ومهنتهمستمَبلهعلىيؤثرالإنسانيحملهالذي

يقولالإأ!ي.الغضبيختلالكسوفأن،القديمةالشعوبسائرمثلاليهوديرى

فيماتظهرمتشابهةحكمةسيئاً((.فألاًللعالمالشمسكسوف"يحملالحاخامالصَ:

الملكغضبوعندهامصباحأ.أمامهمووضع،حاشيتهلأفرادوليمةطكأقاميلي:

،للكسوفتتعرضالكواكبمادامت.الظلمةفيوتركهمالمصباحلاطفاءأمرمنهم

إذاآخر:مثلالمصاش!.علىاعتادوالأنهماليهود،لأعداءدائماًيظلالسئالفألفإن

سيشعرمنجلدياً،سيراًلِدهفييحملهو،الصفغرفةإلىالمدرسةمعلمدخل

سئفألالشمم!ركسوففإنكذلك.الضربعلىالمعتادونالتلاميذ؟بالخوف

يتبعونلأنهماليهودلأعداءشؤمنذلِرالقمروخسوف،العالمهذافيالوثنيةللشعوب

،الشرقجههَمنالكسوفجاءإذا.الشمسيالتقويميتبعونوالوثنيون،القمريالتقويم

وسطفىِوالكسوف،الغربلسكانضررومصدر،الشرقسكانعلىتكونفالعا!بة

الأحمر،الدملونالكسوففيشوهدإذا.العالمسكانلجميعللإساءةمدعاةالسماء

العالمفإنرهادياًالكسوفلونكانوإذا،العالمتضربأنوشَكعلىالحربفإن

والمجاعة(الحرب)أيالسيففإنمعاً،اللونانوجدوإذاقاممية.لمجاعةسيتعرض

فإن،المغيبعندالكسوفحدثإذاودماراً.فسادفيهاويعيثاالأرضفىِسيفتكان

السلطاتبعض،الوقوعوشيكهَفالمصيبةفجراً،الكسوفحص!وإذا،قادمةالكارتة

أوأظقيل:وكمامعها.آلهتهاتكونأفيدونأمةقضربلم.ذلكعكستؤلِدالدينية

النالمىمنهصرأوضفيبكركلوأقتلالليلةتلكفيمصرَأوضفيأجتاؤُ

لكن12،12(.)خروج(الربأناأحكاهاًأصنعالمصريينآلهةوبجيحوالبهائم

هذاكلهنعليهمخوففلامكانكلفيالحاضرالوقتإدارةاليهوديطبقعندما

التيالسماءآياتهنتفزعواولاالأعمطريقةتتعلموالاالربقالأهكذاقيل:لأنه
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الدثمجيةالآساطر

الشمس:كسوفإلىالمؤديهَالأربعهَالأمعبابإلعِكم12،2(.)إرميا،الأعمم!تفزع

مكانفيلاغتصابتعرضتفتاة،لائقتأبينلهيحصلولم!حكمة،رئيسموت

أمادمائها،وإسالةأخوينقتال؟اللواطحالةفيلنجدتها؟أحدلِحضرولمقفر

وعلى،باليمينالحنث،المزورينعلىرذ:أسبابلأربعةفيعودالكوكبيالكسوف

الذينوعلى؟الحقلفيللرعيذهابهاقبلالصغيرةالحيواناتيربونالذيناليهود

الأشجار.يقطعون

العقيدةمحيتوافقلاالكواكبوتأثيربالتنجيمالإيمانأنيعتبرونالحاخاماتبعض

طيبهَعنوتقريباًأيضأ،اقترحوا.الأخلاقأساسهيالتيالاختياو()حريةالقدريهَ

الإشاراتفيبل(،المستقبلعناضنبؤ)1التنجيمفيحقائقلافقالوا:،تسويةقلب،

بأمثلةيقدمونهقولهيريدونما،حقيقيشيءهيالإشارةأوالعلامهَ)الرسائل(.

سعئ((.فألالصلاةخلال))العطاس

خدمتهخلالارتثبهاإذاغلطتهتكون،الصلاةأثناءخطيئةأحدهماوتكبإذا

خانِّيناالحاخاميؤكد.غلطته!لأنها،الترتي!فىلموكليهأسفهيبديأنعليهكمرتل،

كيف:أحدهمسألهسيموتوذاكسيعيمثىهذافإنللمرضنصليعندما:بالقول

اللهأنأعرفجهد،ودونفميمنبسهولةصلاتىِسالتإذاأجابهذا؟تعرف

ررفضها.أنهسأعرفوإلايقبلها،

الحاخامابنمرضأنحدث:التاليةالروايةفيإليهالمشارالحاخامقدرةتظهر

لأجله.للصلاةدوسابنالحاخاملدعوةالعقلاءتلاميذههناثنينوالدهأرسلغامماليل.

الصلاةبدأحيحث،عاليةغرفةإلىصعددوسا،بنخانيناالحاخامرآهماعندما

أنخطمل:التلميذانسأله-.الحمىعنهأقلعتلقداذهبالهما:وقالنزلثمللمريصض.

حمير!وواخزبقرواعيأناإنمانبيابنول!نبيأألستإنيكلا!:أجابنبي؟

أعرثفإني،بسهولةفميهنالصلاةخرصتطإذا،عادتيهذهلكن(.714،)عاموس

وعند.التو!يتوسجلاالتلميذانجلسهرفوضة.أنهاأعرففإنيوإلايقبلها،اللهأن

فيأنهأعلموني،الهيكلخدمةفيإنهلهما:قيلغاماليل،الحاخاملمنزلوصولهما،

.ليشربالماءطنب.وأنهحقيقةابنيعنالحمىذهبتاللحظةهذه

،الأخرىالشخصياتكماالحاخاهاتمنالمألوفةالسحريةالممارساتبينمن

هاذاتلميذاً،ويسألون،للمدرسةيذهبونكانوا.الكتبصفحاتفيالعرافةتوجد
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اللالموفى

النص.لهذاالمشكلهَامملماتافيإشارهَعنبالتفتيشالتلميذيبدأ.التوراهَمنحفظت

منها:واحدأنذكرْأنويكفيالتلمود،فيكثيرةوالأمثلة

عنالعودةإلىأبويا"بن))الياسيالهرطقيدفعفييجهدمئيرالحاخام"كان

المَيالاَيةمعسامعيعلىكزرالتلاميذ:لأحدالياسيفمَال.المدرسةإلىبهجاء،هرطقته

ألقى48(.22،)إشعيااوب،يقولى!مافصألاسلامالتلميذ:أجاب:الاَنحفظتها

يالنطروناغتسلتِوإنإنكِأالتلميذ:فأجاب،نفسهالسؤالثانيهَمدرسةفي

(.2،22)إرميا،الربيقولأهاهيبالأثمهلطخةتزالينل!الأشنانمنوأكنرتِ

عدمإلىالاَياتتسميرمكانوفىِ،الأخرىالمدارسمنالعديدفيكزَرهاذاتهاالطري!قة

عندآيةبتلاوةعفوياَأحدهمتلفَظ"إذاآخر:توراتيفألألِضأأليكمأهل.أيوجود

صغيراً((.نبياًاعتبارهفيجب،النوممننهوضه

التيللأهواتالمباشرةالاستشارةأنيبدولاإذاً.الأرواحباستحضارالتنجيميبقى

تحضيرمعارفأنالسائدالاعتقاد.نادرةاستثناءاتضمنتمارسكاتَالتوراةحزَمتها

السنة.منالخاصةالمناسباتبعضخلالالمقابرفىِالليلبقضاءتُكتعسبكانتالأرواح

يتمصث!،المناقشاتخلالمنالأوواحبتحضيرالخاصةالمعلوماتعلىنعثر

ماإليكملذلكوتأكيداَ.الأرضعلىيجريهايعرفونالأبواتكانإذاهاالتساؤل

لامته.لمتسولديناراًأعطىمؤمناًلقيّاًأن،الجديدةالسنهَرأسعشيةحدثيُروى:

روحينبينهناقشةسمعوهناك.المقبرةفيالليللقضاءفذهبهذا،فعلهعلىروجته

الحسَارخلفهنولنصغِالعالمإلىلنذهب،تعالي،صديقتي:للأخرىإحداهمالَقول

لأننيهستحيل:الأخرىالروحأجاستطيُحضّر.حدثأيمنالسماويهَ(اللمحكمة

الروحذهبت.تسمعينههاكللىِوارويبمفردكاذهبي،القصبمنسلةفيدُفنت

نأسمعت-الستار؟خلفمنصديقتيياسمعتِماذاوسألتها:وعادتودارت

ولمالرجلغادرعندها،محصولهالبردُفدهَّر،الأولىالمطرةعندالأرضبذرأحدهم

)المطرة.محصولهوسلِمَالاَخرينزرعالبرَدُفخرَّب،الثانيةالمطرةبعدإلايزرعيعد

الشهع.نهايةإلى23بينوالنَانية،الثامنالشهرمن23-17يينتهطلعادةالأولى

لنفسمحادثةفسمع،المقبرةفيالليلةنفسجديدهنأمضىالثانيهَالسنةفي

لمعرفةالستارخلفولنصغِالعالمعبرلنذهبتعالي:للأخرىإحداهماقالت.الروحين

لي،بالنسبةمستحيلهذاإنصديقتىِيالكأقلألم:الثانيةأجاتجطفيه.يجريها
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لدشجيةاط!لاساا

ماليستقواسينعودتكواررى؟بمفردكاذهبي؟القصبمنسلةفيدُففَلأنني

هاذا:الأخرىالروحسألتها:عادتثموجانت،،غادرتالستار؟خلفسمعت

فإنالثانيةالمطرةأثناءضهأيبذرهنأن:سمعتأجابتالستار؟خلفمنسمعت

الأولى.المطرةأثناءأرضهفزرععائداًالرجلغادوعندها.محصولهستخربالريا

العامفيأنهعلمتكيف:زوجتهسألته.محصواسهعداالمحاصي!جميعالريحْفدئَرت

محصولكينجوأيضأاسشةاوهذهمحصولك،عداالمحاصيلجميعالبردُدئَرالماضي

كلها.الحكايةلهافروىالرياض!؟دهارمن

والدةمعتشاجرتالمؤمنالَّتقيهذازوجةأنذلك،منقصيرزمنبعدأنهيُروى

فيدفنتقدابنتكأنسأريكأ)لَعاليلها:قالت.القصبمنسلةفيالمدفونهَالفتاة

نفسهالشخصعادالتاريخنفسوفيالثانيةالسنةفيأنهغير((.القصبمنسلة

تعالي:للأخرىتقولإحداهماكاشتالرويرينحديثسمع.المقبرةفيالليللقضاء

أجابَفيه.يجريماإلىالستائرخلفولنصغالعانم،عبرلنذهبصديقمَي،يا

الأحياء.مسامعإلىوصلبينناالذيلأن:صديقتييالوحدياتركيني:الأخرى

.سيدههدرسةإلىوذهبالمالمنمبلغاًمالكتهمع"زيري"أودعأخرف:حكاية

؟المالأينوسألهاالمقبرةإلىرافقهاعندها.المالأودعالتيالمالكةهاتتعودتهولدى

المشطليترسلبأنلوالدتيوقل.البابعتبةتحتوستجدهالبيتإلىعدأجاتجط:

هنا.إلىغدأستصلالتيفلانهَمعللعينينوالكحلالحمرةوقلم

مث!مهو!رأدكتورصموئيلوالدأحدهم))أودعٍسابقتهاهنإعدادأأكثرأخيرةحكاية

توفيوعندماالأشِام،يخصال41هنهبلغا(الميلاديالنَالثالقرنفيعايغَ!بابلهن

اليتامى؟أموالييدبهن!ينالشعبعليهفنادى،المنزلفيصموئيا!يكنلموالده

أبَّامنالعديدهناكأجابواأئا،رؤيةأريد:قال.أبيهعنليبحثللمقبرةصموئيلذهب

التورا(.تدرس)حيثالسماويالمنتدىإلىصعدلقدهو؟أين:صموئيلوالدأئابن-

هناتفعلماذا:سألهمنعزلاًبعيداًجالساًالمدرسة!ثايمالقازميلهليفىِصموئيللاحظ

زمنمنذفرتدلمفيقاللأنه،ليفيأجاب؟السماويالمنتدىتقصدلملماذابمفردك

المنتدىإلىبالصحودنعدكلا،يحزننيماوهذاآفيص،الحاخاممنتدى،طويل

قال؟تبكيلماذاويض!:يبكيفرآهصموئيلوالدوصلالمحادثةخلالالسماوفي.

-الناسبينعالٍباحترامتتمتعلأنكقض!؟ولماذاباكراًهناإلىأ!طلأنكله:
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الالمود

اررهواصموئيا!سأ(!ثمبالدخولة،ليفيإدى(جسمحوامحترهاً،كنتاسصموئيلكزَر

فوقمالناعلىستعثرالطاحون.سورفيوسمَجدهاذهب:أجابهاليتاهى"مال"أين

جاءإذا:والدهأجابههذا؟فعلتلمَلكن-السَامىمالالوسطوفيوتحتهأسمورا

السورأسفلالأرضحفرواوإذامالنا،فسيأخذونالمالليسرقوافوقمناللصوص

اليتامى.هالويسلممالنافسيأخذون

حلاملأا+4

الرؤىاليهوديةتعتبر%دتالطبيعيفمن،للأحلامالتوراتعطيهاالتيللأهمية(بالنظر

بو.اللهمعللاتصالووسيلةمدلوليةذات.الأحلامفيالناسيراهاالتىِ

أودُّأننىِغير،إسرائيلعنبو%هيأشحتأني))رغم:نفسهاللهأعلنفقداضلمود،ا

الله،كما.النبوةمنستةمنبجزءالأحلام))وقذَرت".الأحلامفيمعهاالتواصل

الحكاياتالتلموديرويللأحياء.رسالةلبثِّالأحلاميستخدمونالأمواتكان

لأحديسمحأندونيهودا،الحاخامجوارفيأحدهم))هات.النوعهذامنألكثيرة

يهوداالحاخامأحضر،الجنائزيالأسبوعخلالالحداد(.ثيابأبلبصعليهبالحزن

،أيامسبعةانقضاءبعد.عليهالحدادوليقيمواالمرحومبيتفيللجلوسرجمالسبعة

روحىِترتاحكمابسلامروحك)التسترحله:وقال.الحلمفيالميتهذالهظهر

والدهله))ظهرالمطر.يرسلبأدناللهإلىرثاالحاخامتوشَلالأيامأحدوفي".بفضلك

وفيخطر.فيلأنكنوهكمكانأبدلالسماء!تزعجالحدألهذاله:وقالالحلمفي

صنضهاأخاديدفشاهدعليهينامكانالذيالسريرمنرابَّاتحققالفلياليومصباح

((.السكين

علىويحتوي،الأحلامعنللحدشطصفحاتهمعظم))بيراخوت"مؤلفيكرس

لمرسالةالمفسرغير))الحلممنه:نبذةإليكمتفسيرها.حولالمعلوماتمنهائلكم

كانإذاأهوائنا(.حسبتفسيرهيمكنسمئ،أوجيدتفسيردونيظلالحلم)هذاتقرأ((

الذيفالفرحجيداًكانإذا(،لتحقيقهالامشعداد1يكفييسببهالذيالحزنفإنسيئأ،

بعضمنخالحلميوجدولاقش،بدونقمحيوجدلاأيضاً.كافهويسببه
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الشحبيهالآدمماطر

ذلك؟نعرفكيف.بكاملهيتحققفنِفهوجزئيأ،الحلمتحققإذا.النافعةغيرالأشياء

وأيتوقالإخوتهعلىفقصًهآخرِحلماَأيضاًأووأىبمايليصرحيوسفأنَجاء

غير9،37()تكوينلي،داجدةكوكباَعشروأحدوالقمرالشمصكأنأيضاًحلماً

اللحظة.تكمنذتحبهتعدلموالدتهأن

من.جيدةأحلاماًيحلملاالسصريروالرجلمزجة،أحلاماًيحلملاالصالحالرجل

يتذكرهولاليلاً،يحلمالصالحالرجل.تعيسرجلفهويحلمأندونأيامسبعةيبىَ

سيحولهالسمئ(،الحلم)بسببمنزعجاًأومنهاراًالحلمبعديبقمن.التالياليومفي

"لقدلهم:ويقولرجالثلاثةيجمعأنعليهثمهود.ثلاثةبحضورمريححلمإلى

الرحمنليجعله((،كذلكفليكنجيداًكان))إذاله:سيقولونجيد((،بحلمحلمت

أجلك.منجيداًالحلمهذايكونأنالسماءفييعلنوأنجيداً،

فيالكهنةأماموقفاذهب؟حلمكموضوعوتجهلحلمتأنكحصل))هل

))ياهذا،وقل،بالبركةلنطقواا!هنوتيةالطقوسأثناءأيديهمفيهايمدُّونالتىِاللحظة

لقدهو((.ماأعرفولاحلمواودنيلقد،تخصكوأحلاهيلك،أناالكونسيد،

جيدةأحلامأكاذتفإذاباَخر،حلمتُوأننيحلمواأصدقائيوحلمَأثا،حلمت

فاجعلها،تحسينإلىبحاجهَكانتْوإذا،يوسفأحلاممثل)وحققها(وقوهافضاعفها

منشفيتالتىِمريمومثلمُعلمنا،،موسىوطهرهانظفهاالتي"مارا"مياهمثلصافية

صالحهَ.أصبح!ساالتيجرشممِاهومثلأيضاً،هرضهمنشفيالذيوحزقيا،البرص

الأخوينلدىبركةإلىاللعنةبهاحوَّلتالتيالطريقةوبنفسإيلئا.بفضلللشرب

الكهنة،صلاةانتهاءهعصلاتهإنهاءيجب.لصالحىِأحلامىِوتبذللتمَكرم))بلعام((،

التوقفمنيتمكنلمإذا...."آهين"الشعبجوابمنحصةفيهالهتكونبطريقة

،السلامأشط،القدرةساكنيا!الأعاليرب))يا:يقولأنص!،بالضبطذلكعثد

!((.السلاموتمنحناإرادتكلتتكرم.السلامهواسمك

.للأحلاممفسراًوعشرونأربعةوحدهاأورشليمفىِكان((:الحاخاماتأحد))يقول

تفسيراًلي!ذَممنهمكلاًلكن،معظمهملاستشارهَذهبت،حلمتأنوبعدلِومذات

جميعقيل:هذاأجلمن.لديَّتحققتقدتفسيرأوالعشرينالأربعةأنالعلممعخاصاً

كللحيواحدةقيفىِحلمأىظأنرأيخماكمَب:هكذاالمفشر.يفبركهاالأحلام

الثّرطلرئيسعبدُعبرانيغلامهناكهعناوكان.11(41،)تكوينبحسبهتعبيز
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التلمود

12(،41،)تكوينحلمهبحسبواحدلكلعئرحلمينا.لنافعئرعليهفقصصنا

(.13(-41أتكوينعلَّقهوذاكوتبتيإلىالملكفرذَنيكانلمنعتروكما

يخصك،بصدلِقحلم،صباحيحلمتمَحقق:التيالأجلاممنأنواعثلاثةهناك

فييرىلاالإنسانيتكرر.حلمآخر:نوعاًالبعض!ويضيف.الحلموسطمفسرحلم

فيرأىأحدمنهابأنذلكمنالتحققيمكنكم.قلبهأفكارمنينبعثماسوىالحلم

يأتيلاالحلمالأنالإبرةخرممنيمرفيلاًأوذهب،منثمارهانخيلشجرهَحلمه

(.المستحيلةبالأمور

رَو،حكيمأنك"تذَعي:الحاخاماتلأحديقولتراجانالرومانيالإمبراطوركان

أنتمأرقاء،إلىيحولونكمالبارتينِ"سترى:الحاخامأجاب".الحلمفيسأرىهاذالي

بذلكالإمبراطورفكرذهب((.منبعصينجسةحيواناتبرعىِتيكلفونتسلبون،

أنفسكمتعتبرون:الحاخاماتلأحدشابورالملكقالليلاً.بذلكوحلمالنهار،،طوال

ويأسرونكم،الروهانِ،سيهاجمكم:أجابه؟الحلمفيسأرىهاذاليقلكباراً،حكماء

بذلكالملكفكرالتأكلوه(.ذهبيةطاحونهَفيالتمرنوىطحنعلىويرغمونكم

ليلاً.بهوحلمالنهار،طوالى

سيكونبالنبع))من.يحلم.الأحلاممفتاحعلىالمقدسةالنصوضبعضفيعُثرلقد

)الماءهعين،هاءِبئرهناكفوجدواالوأديفيإسحقعبيدُأوحفرقيللأنه"سلامفىِ

وجدوجدفيهنأفإولقيللأنهالتوراسيجد(.91،26)تكوين(للسلاممكافئالمعين

35،8()أمثال،اللههرضاةونالالحياة

التيالأحلاممنأنواعثلاثةهناك.بالحياةحرفياًيتعلقالأهرأنيعتبرآخرحاخام

طءنذااوبقال!ذاالأظ:كُتبلأنه-نهرقِدْز.،عصفووٌنهز،:،بالسلامتبشر

الحُضنوفيكرضعونالطافحكالواديالأعمومجدَكالغهرالسلامإلييهاأميلى

66،12(.أإشعياتُدئَلون،الركبتينوعلىتُحملون

يحميأووثعليمالجنودوبُّيحميالحائمةأوكالطيوو:مكتوبلأنه-عصفور

31،5(.)إشعيافينخي،ويعفوفينقذ

عملتهاأنتأعمالناكللأنلأالحعلامترسمإنكوبأيامكوبلأنه-قدر

.12(،)26لنا،

لأنهاللحمعلىالوعاءيحتوفيلاأنيجحبلكن:يقولخانِّيناالحاخامكان

66،
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الدثصعببدالأساطر

عظاههمويهشَمونعنهمجلودهمويسلخونش!عبيلحومجملونالذين1:مكتيرب

3،3(.)ميخاالقدطوسطفيوكاللحمالقدوفيكماويقطَعونهم

نألَبلمؤئد،بنصالتفكرِالمهمفمن،بتفسيرهتتعلق،تأثيراته،الحلمنتائجأنبما

استيقاظه.عندالقولعليهبنهر،يحلم))منأخطربمدلولآخر،نصبالذهنيخطر

مثلبنصالتذكيرقبل6ة،12(.)إشعياكاف!اورمإلىأملطءنذاانظرواأ

المضايقيغشىإذهجدهالشمسهشرقوهنالرباسمالمغربمنأفيخشوْنَهذا:

النهوضرعندالقولفعليهبطائريحلممن91(،95،)إشَعيااوب،ووحلجىفَعُهكنهرِ

فينخني(ويعفوفينقذيحميأووش!ليمالجؤدوبُّيحميالحائمةأكالطيووالنوممن

عُشَهمنيمثرُدالذيأكالعصفوو:التاليالاَخربالنصالتفكيرقبل31،5(.)إشعيا

27،8(.أأهثال(وطنههنيضرُدالذيالإنسانهكذا

نالسلامترسمإنكوبأيا:النوممنينهضعندماالقولعليهبقديىيحلمهن

لبيتأوتمثَّلْآخربنصالتفكيرقبل26،12(.)إشعيالنا،عملتهاأنتأعمالناكللأن

الماء(فيهاوصبَّضعهاالقدوضعالربالسيدقالهكذالهمقلبختلالتمرّد

وجدتُإنيأ:النوممنالنهوضعندالقولفعليه،بالعنبلِحلممن،3(.24)حزقيال

إلىفدخلوهاأماهمأن%وانها.أوَّلىالتينفيكالباممووةالبريَّةفيكعنبإسراثيل

وفبل9،01(.)هوضمعكأحبابهم(أوجاساًفصاوواللخزيأنفسهمونذووافغووَبَعْلَ

عنبهمعمووةكرمومنجفنَتَهمسدومجَفنةِمنإنأفكرهفيآخرنصيحُضزَأن

32،32(.الاشتراع)تثنية(مراوةمنوعناقيدهمسغعنبُ

:الأحلاممضمونعلىكثيرةأمتلةتُعطي

منالثور:عنأشياءخمسةقوليمكن.الخصوصياتعلىتدلالحلمفيحيوانرؤية

أبناءهُفإن،بقرنيهيضربهالثورأنيحلم!منسيقتنيه،فإنهثوولحميأكلأنهيحلم

ومنالاَلام،سيقاسيفإنه،يعضهالثورأنيحلمهنالتورا،حولبينهمفيماسيختلفون

فسوفالثور،علىيركبومن،طويلةبرحلةسيقومفإنهيلبطهأويرفسهالنَورأنيحلم

بخط؟جطاًا!يأبالسلاميأهلأنيمكنهبالحماريحلمهنالمراتجط.أعلىإلىيصل

علىواكبأوديعاًمخلصاًصذَيقأيأتيكهلككذاهوأوولث!ليمبنتياواهتفيصهيون

"شَونارا((باسمهالهريناديهأوبهريحلممن(.9c9)زكرياأظن(ابنوجش!أتان

علىيطىَصظآخرمكانفىِذلككانإذالكن)شيرانعا(.شرفهعلىنشيدأسيسمع
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التلمود

وأواقفاًأبيضبحصطنيحلمومن"سينويرا((.مزعجاًتبديلأليتولَع))شنَار((اسمافهر

عجائبستحدثاجغل،بايحلمهنسيء.ا!فآوالمسرجيدفألالواقفمسرعأ،

اصالحه.

منهو:الثمارأووالشعير،بالقمحالمتعلقالحلممعنىفإنأيضاً،خاصوبشكل

الحنطةش!حمومنسلامأتخومكأيجعل!يل:لأنه،اللامفصيرىبالقمحيحلم

يحلممنآثامهفستغفر)سيوويم(بالشعيريحلممن.14(-147)مزمور(يشبعك

جصه!لاصأتكأقيل:لأنه،تجهضلنزوجتهفإنبالعناقيد،مليئةكرمهَبشجرة

من،؟(.712)مزمور(مائدتكحولىؤيتونكفروعبنوك.بيتكجوانبفيمثمرة

هن،كلتينةجرسأمنقيل:لأنهالتورا،بحمايهَسيتمتعفإنه،التينبثماريحلم

أعمالهفإنالصغيربالرمانلِحلممن18(.27،)أمثال!د(سئدهيرعَومن!رط

الرهانثمرةكانحشاوإذاأيضأ،أعمالهستنموالكبيروبالرمانالثمار،هذهمثلستثمر

قيل:لأنهبالتورا،الأمكفيمكنهالحكماء،تلامذةأحدهنوكان،الأعلىمنمفتوحة

وعصيرالمطيَّبةالخمرأسق!يكوأناتعلمنيأنتأمي.بيتبكوأدخلُآخذكأثم

ستكونأعمالهفإن،الصغيرةالزيتونبثماريحلممن2(.8،الإنشماد)نشيد(وطني

بأشجارحلمإذاأها.الثمرةعلىإلاينطبقلاوهذا،كالزيتونوتعمَّروتتضاعفوفيرة

مائدتك(حولؤيتونكفروعأبنوكقيل:كماالعددكثيرةذريتهفتبهون،الزيتون

،جيدةشهرةعلىفسيحصلالزيتونبضجرةيحلممنِ:البعضيقول127،3(أمزمور

جلبةِصوتعندثمأنيقثمرذاوتجميلةخضراءؤيتونةَالربلم!مَّاكأقدقيل:كما

الزيتونبزيت!ىهن16(.11،)إرهياأضمانها(خطمتظواًيخ!أفرمعظيمة

بزيتيأتوكأنإسرائيلبنيفمزأوأنتلل:لأنهالتورانورعلىيحصلأنيمكنه

02)خروجدائماً(السُّرجبهلتوقدللمناوةخالصمرضوضٍؤيتون )27c.

بذكريحلممنتفسيرها:هعالمشَوعهبالأحلامقائمةإليكمأرلاد،ياانظروا

ستتطورالجاريةأعمالهفإن)بالاَس!يحلممن*.مبارك!عامهفسيكونماعز،

منآخر.مكانمنسيأتيهإرثأفإنمنها،واحدةبأيبدأقديكنلمإذاإيجابياً،

أوزة:السماوىِ؟لأبيه4قلبيجطيالنخلوبسعفة؟خالقهأهامفسيكزَمبليمونةيحلم

بولديأمل:ديك،بالحكمةيأملأنيمكنه(والحكمةالعقلرمزالرومانلدىأوهي

وسيكونصالحةبطريقةلادهأبتربيةالتقة:دجاجاتكُثر؟أبناءديَكة:ذكر،
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اللئحعبيةالألماطر

ذاتهالأهر،تحققهَدطلبهمكسور:بمِض؟معلقةمطالبهتبقى:البيضهسروراً؟

المحطب.سريعةالأخرىوالأشَياء،الزجاجيةشالأوانيوالخيار،للجوز،نجالنسبة

حلمِىَنفسهرأىوإذا؟ستتحققرغباتهفإنمدينهَ،يدخلالحلمفينفسهيرىهن

علىفسيحصلصغيرقاربفيجالساًنفصهيرَهن.ولعائلتهلهجيدفألفهذااسأس،ا

إذاإلاينطبقلاهذااسكن؟ولعائلتهلهنفسهالشيءكبيرةسفينةوفي،حسنةشهرة

المجد؟إلىسيذهبفإنهسطح،علىصاعداًنفسهيرىهنالبحر.وسطيبحركان

عظمته.سيفقدفإنهالسطحعنيهبطومن

!ولنتحاججأتعاواالخطاياوغفرانالعفوعلىفسيحصلبالنزفيحلممن

كصبغحمراء!شطولوءطلثلجتبيضّكالقرمزخطاياكمكاذتولوإنهالربّ:

سيكونحيأبقاءهفإنبأفعىيحلمهن18(.1،أإشعيا(كالصوف!ميرالدود

حياته.فسيفقدالأفعى!تلوإذا،سيتضاعفعمرهفإنالأفعىلسعتهماوإذامضموناً،

حسن،فألفهذاحيوانبأييحلنممنالخمر.باستثناءسمئ،فألبالسموائلالحلم

من:قالالدكاترةأحدلكناطويل.االذفيذاتالشامبانزيأنثىالقرد،،الفيلباستثناء

مأوالَفاًالفيلمشاهدةحالفيتناقضلا.لصالحهعجاشطفسيرىبالفيليحلمٍ

تمرةبأيالحلمالفراعة.،المعول،المجرفةباستثناءحسن،فألحديدبآلةالحلمهاشيا.

فألالخضارأنواعبجميعالحلم)الفج(.بعدينضجلبمالذيالتمرباستثناءحسن،فأل

فألبالطيورالحلم،الأزرقباستثناءحسن،فألبالالوانالحلم.الملفوفباستنَناءحسن

والخفايق.،البومعداحسن

فيالجثةشوهدتوإذاآمناً،سيكونفالبيتجتة،رجهفيبأنأحدهمحلمإذا

إحدىالجثةأخذتماإذاالتعاسةومن،للبيتسعيدفألفهذاوتشىهـب،تأكلاحلم

البيت.أفرادأحدموتأوجنازةستحصلهنا،المطبخأدوات

لخرافاتا+5

))أيالعموريينلسلوكتابعةبوصفها،العاداتمنكبيراًعدداًالحاخاهاتأدان
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التلمود

نأيبرهنخماص،بسحكلذكرهاإنقبولها((.طمِهودييسمحلاوثنيهَممارساتبمثابهَ

مأيلي:ماالاَموريةالطرقبينمنبها.تشبدتقدكاشطاليهوديةالجماعاتبعض

خمِطاًيلفأوووكه،علىوسادةيربطرجلالمقابر(.أ!د)فيالأمواتبنِابنهاتقود

يلطمماء.مجرىفيأوالبحرفيويلقيهاالصغيرةالحصىيحصي.إصبعهحولأحمر

:ويقولخبزقطعةمنهتؤ!ذ.النيرانألسنهَأمامويرقصكفَه،بجمعوركيهعلى

لاحتىالأرضعلىالمصباح))اتركوالِقول:حظىِ((.ينقلبلاحتىلي"أعيدوها

ينزعجلاكيالأرضعلىمصباحاًأبداًتتركوالاأو.بسببهالأمواتيضطرب

عندمازوَّار".اليوملدشِا))سيكون:يقولالمصباحمنشرارةتطايرتإذامنه((.الأهوات

فلانأهامنا)المِمرأو:"بالعملوليبدأنشيطتانيدانلهمن)اليأت:يقولللعمليذهب

ليأت:يقولليعجنأو)الذَن!الزيتوعاءليفتحيذهبعندما.السريعةالخطىذو

وليعجنأ(.المباركتنِاليدينصاحب

علىامرأةتكونعندهاالسرير،قوائمفيالمساميرويغرزبالشموك،النافذةيسذ

وأبالأغطيةالنافذةسدالمسموحهنأنهغيرأهامها.الضحيةينثرأو،الولادةوشك

تبقىكيبهاالدجاجهَوربط،المريضةمقابلبالماءمملوءإناءووضعالقش!،بحزم

وأالمساء،عنديصيحالذيالديكبالحجارة))ار!واالر.جال:أحدشقولمعها.

ولتغنيالدجاجةتلكإلىالديكعرفأطعموا.الديكمثلتغنيالتيالدجاجهَ

أ!ما((.صطهن))ارجع((:))اصرخلينعقغرابجاءإذاذلك((.بعدالديكفثل

لكيسبحبلأنهمنهلَأكل)الاأو((تشبهنيكي،الخسهذاهن))كلْأيضاً:يقول

قميصك،اقلب.الليلأثناءلكيظهرلاكيقبلهأو،لتراهميتنععثىقبل((.العمى

المكنسةعلىاجلسبشىِء.تحلملاحتىمكانهفياتركهأو،الأحلامتراودككي

المحراثعلىاجلسليلاً.تحلملاحتىعليهاتجلصلاأو،ْالأحلامتراودكحتى

استعمالها(.نريدالأنناشِكسرلاكيعليهتجلسلاأوشاقاًالعمليصبحلاكي

الحريقيطفئأبداً.عملنايتعقَّدلاكي،ظهركخلفتضمْيديكلارجل:قال

إلىيهدفالنداءكانإذابه،مسموحاًالعمليكونقد.حريقوينأديالجدارقرب

((،"حريقويناديالعامالطريقعلىالماءيحملالحرلِق.خطرمنوتحذيرهمالناستنبحه

التزاحم.بعدمالمارةتنبيهالهدفكانإذاذلكقوليمكن

يضعالسحر،هنللوقايهَ(؟بالجن)المسكونةالقبورحولالحديد،منبقطعةيلقي
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الدثمعبيةالأسماطيم

أج!مندائماًذلكفع!يمكنهالحذيد،منأوالخشبمنهطعةشِامعندمارأسهتحت

السرسة.هنأممَعتهعلىالمحافظة

قطعاًتضعأنأوفيه،يُشوىالذىِاللحميسقطلاحتىالفرنقربامرأهَتصرخ

مسموحأنهغيريغلىِ.ولامحتواهيفيضلاكي)القدر(الوعاءقبضهَفيالخشبهن

الحاخاهاتأنبيد.بسرعةليغليالقدرفيالزجاجمنأوالتوتشجرمنقطعةوضع

.الموتويسببخطرلأنهالزجاجاستعماليمنعون

العدسحباتتطهوكي،الغرفةفيالموجودينمنالصمتالتزامالمرأةتطلب

بشكلالمصباحليتوهجبيديهاتصفّقأو،بسرعةيطهىكيبالرزتصرخأونجسسرعة،

أفضل.

وسيصبحفقرِالسريرمالك:سيقولأحدهمفإنسرير،علىأفعىتسقطعندها

فسوففتاةكانتوإذاصبمِاً،ستنجبإنهافيقال،حاملامرأةالمالككانإذاغنياً،

.الشأنرفيعرجلاًتتزوج

زوجأالبيضعلىالدجاجةأضعلا:تقول.البيضدجاجالَهاتحضنأنامرأةتريد

عميلإوساليريدرجلزوجأ،أكونأنيجحت:يقولالزواجأهبةعلىرجلزوجاً.

نفسه.الشيءيقولما،مكانإلى

يفمَسعندما(السعادةيجلبذلكالأنالمائدةإلىصحنأأضفأيضاً:سيقال

بالجبس،وتغطيهاعالِجداوعلىوالتبنالبيضقشورالمرأةتضع،الفراخوتخرجالبمِض

سمَضعجيداً.الفراختنمرعندها(سبعينإلىواحدهن)أوسبعةإلىواحدمنتعدثم

سوفهكذافعلتإذاحديد،لحطعهَوسطهمفيوتضعنهارأ،الحظيرةفيالفراخ

والصواعق.البرقمنتقيهم

:يصرخلا؟أمأذهبهل:عصاهأحدهميسألأيضأ:ممنوعةأخرىآهوريةطروَ

فيإلاالهتافهذاقسش!لاالسلطاتبعضآخر.شخصيعطىعندما"بصحتك((

ذلك"بعدوقليل،الآنوفير))خيرأيضاً:يصرخ.التعليمصفولتعكيرالدراسةسط

لولو،أو:القليلوتركمنهألشربأو:نملكها(.التيبالثرواتالأهريمَعلق)عندما

صداقتنا.تنتهيلاكيبينناتمرلاأو:أبداً(.يأتيلنهذااسمعوالا،لا،)تعني

للحكموكمقياس،للفعلالمحددةهيالنبَّةقكون،الاحتمالاتهذهمنالعديدف!ب

الحقبةفيسحر.أوخرافةبمثابةكاتَإذاالأعمالهذهالحاخاماتيمنع.المبرم
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التلمود

يوماتهـوجأطناءتيمكن:مثالواض!!.بشكلمطبقاًالمنعهذاكانالأولىالحا!امية

سناصطحابأو،الأذنألممنأنفسهم(!لَاية،جرادةبيضة!همهصطحبينالسبت

هضادعلاجالميتالكلبوضن،للخمولمضادعلاجحيلمحلبمن)السنكلب

مضادعلاجالحبل)هذانفسهلشنقأحدهماستخدمهمشنقةحبلأش(،للأرق

أيامبقيةفىِحتىذلكيمنعونالحاخاماتأنغيرمئير،الحاخاميقولهماهذااطحمى(.

هذااسملطةافرضتلقد.الاَموريونيتبعهاالتيللطرقمخالفالمنعهذالأن.الأسبوع

ضمنتصنيفهيمكنلأالشفاء،أوللعلاجيستعملها"كل.عامةكقاعدةالتمييز

((.صحيحوالعكسالاَموريةالطرق

إليكم،خرافيةأسس!علىالمبنبيغالزوجيهَالأعدادمننفوراً،كثيرةأحياناًنصادف

النصح:هذا

وأمرتينيمسحلاأنعليه،شخصينبصحبةيأكلأويشربلاأنالإنسانعلى

منزوجياًعدداشربإذامنْالأخرى،جدأقريبةإحداهماأومرتنِنحاجتهيقضي

إلىينظرلاعندهاإلاصحيحاًليسهذا.رأسهإلىسيصعددمهفإنالنبيذ،كؤوس

النبيذ.كؤوسمنؤوجيةأعدادشربفباستطاعته،الشارعإلىفظرماإذا.الشارع

فلاجالسأ،ظلإذاأماهزدوجاً،عددأشربأنبعدوقفهاإذاأيضاًصحيحاًليس

هذافييعادلالراحةش!إلىالذهابأوالنومإنآض!ون،حاخاماتيقول.اعتراض

المزدوجةالأعدادبنِاستثناءهوعشرةالعددأن،أ!دهمويضيف،الخروجالمجال

)الزوجعه(.

ملك"أسمودي((إن،جوزيفالشيطانليقال:الحاخاماتأحديرويهماإليكم

الخطأ.فعلعلىقلقغيرالملكل!ش،؟الزوجيةالأعداديخصهابكلمكلفالجن

يمَولون:كانواالذينالزملاءرأىيعارضهذاإتاالأعداد.بهذهالاهتمامعدمعلينا

قادوأحدولاطريقألنفسهليصنعالحواجزكسريمكنهيريد؟هايفعلالملك"بالعكس،

الزوجية.للأعدادينتبهونلافلسطينفيالناسأنيعلموننالكنذلك((.منمنعهعلى

القاعدةإليكم".الز!جيةالأعدادلخطروجودفلاوالخبز،ا!ةصعمة"بالنسبةآخر:تحديد

بل،الزوجيةالأعدادهنخطرفلا،الإنسانيدتصنعهاالتيللأشياءبالنسبة:العاهة

الثمار(.نضجذلك)مثالالسماء((يدإلىوجودهايعودالتيايلأشياءضمنالخطر

بينالمروربهالمسموحغيرمن.شيئينأوشخصينبينالمروربواقعالخرافةتتعلق
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للثمعبيهاطي!لأس!اا

شجرةكلب،:التاليالنحوعلىالعبارةهذهتحدد،ثلاثةمناثننِنبينأوشخصين

معالجته؟يمكنفكيفذلكحصلإذا.والأفعىالخنزيريضيفالبعض.امرأة،نخيل

بهما(.وتنتهيتبدأالتوراةآياتالأنلابأوباللهوينتهييبدأأنذلكفعلمنعلى

الرجلنِأحدفإندورتهابدءفىِكانتإذارجلإن،بينطمثحالةفيامرأةتمرعندما

"لتبدأ؟العملما.الرجلينبينمشاجرةتخلقفإنهانهايتهافيكاتَوإذا؟سيموت

علىمنهماكلطرق،مفرقعلىجالستنِنامرأتانكا!طإذا((.اللهبذكروينتهىِ

يمكنكيفالصحر.بأعمالتقوهانأنهماالمؤكدفمن،للأخرىإحداهماتنظرجانجط،

وإن،طريقمنيكنلموإذا،سلوكهعليكآخر،طريقهناككانإذاذلك؟هعالجة

:اصرخوحيدأ:كنتإذالكن،الطريقوا!رابيديكمافامسكالِرافقك،أحدكان

أسهم.بطعناتقُتلواهؤلاءشميطان()اسموبلوسياأوسياأزلات،أعزات،

لي))قالت:أوضحالذىِالحاخاهيينأحدأعطاهاالسحر،هنتقيأخرىرقية

البراز:السحرةأيها:القولعليهسحرةإنسانصادفماإذا:الساحراتزعيمهَ

بقاياكم،الريحولتأخذصلعاء،رؤوسكملتكن،مكسورةسلةفيلأفواهكمالساخن

الذي)الزعفرانبراعمهمنالطريالزعفرانالعاصفهَالرياحولتذرمركباتكم،وتبعثر

دائمأوأنني،ويؤيدنيمعييشهداللهدامها،السحرةأيهاالشعع.لصباغةيستخدم

حذوأسأبقىوأناأمامىِ،شَعركمافقدوا،أفعلأرانيوالاَن،بينكمأمرَّفلنحذر،على

.((يمَظاً

.الأمواتمعتماسعلىيكنعندماأيضاًخطربهنالالتقاءأوالنساءمصادفةإن

لا:الموتملاكهعاتصالعلىجعلتنيأشياءثلاثة:لافيبنيشوعالحاخاميقول

نأيديهيغسللامنتدعلا،لتلبسهالخادميديمنالصباحعندقميصكتأخذ

أنطلق،لأننيهيت،جنازةمنعائداتوهنالنساءهعتقفلا؟يديكيغسل

بهؤلاءأحدهمالتقىإذاوالتدمير.بالقتلالسماحولديّ،بيديوسيفيوأسبقهن

ليلتفتها،منفذهناككانوإذا،منهنأذرعأربعةهسافةليبتعد؟العملماالنسوهَ،

الذيالربلينتهرك.شيطانياالربلينتهركللشيطانالربأفقال:ويقولحانباً

حتىذلكليقل2(3،)زكرياالناطمنهُنتثعلةش!علةهذاأليصأووشليم،اختاو

العبور.هنالنسوةتنتهي

شِتظرالذيللمصيرالإشارةعندخصوصاًباستمرار،يتزايدالخرافيالفألكان
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التلمود

فليشع!!لا،أمبكاملهاالسنهَسيعيشكانإذاهامعرفهَأحدهمأراد"إذاما.شخصاً

يوجدلاغرفةفيالحكفير،!يومالعاممنالأولاليومبنِالمحصورةالأيامطوالهَنديلاً

سحعيش!الرجلفإن،الزيتنفادحمَىمحتشعلاًالقنديلاستمرإذاللسَرب.ضيءفيها

أولأ،سشِجحكانإذامامعرفةويريدبعملالشروعأحدهميريدوعندماالعأم.طول

الشيءسيفعلالمشروعالعملفإنوشَحمأ،لحماالديكاكتنزفإذاديك،الشَاءعليه

إلىسالماًسيعودكانإذاماهعرفهَويريدرحلهَ،فيالذهابأحدهمرغبإذا.نفسه

ل!شسالمأ.سيعودأنذلكفمعنى،لظلهظلاًرأىإذا،مظلمةغرفهَفيليقف،منزله

ثروتهويوخهأملبخمِبةفيصاب،الظليرَلموإذا،النجاحمؤكدةلي!ستالعلامةهذه

الطريقهَ(.هذهاستعمال)تجنبواضررأأكثرمكاؤ،نحو

كأنهثلاً.لذلككثيرةوسائلفهناك،عليهالتأثيرأو)الحظ(،المصيرخداعبغيهَ

))تبديلشرأ.لهتنويالتيالمَوىبذلكمضلِّلينإقاممَه،مكانأوالسمخص!اسمسبذَل

".الإلهيا!رارابإبعادتسمحالتيالأشَياءضمنيعدان،المكانوتبديلالاسماأ

دون،الصراخ"يمكنهعنهالابتعاديريدولاما،مكانفيالسئالحظمنلحاسىهن

لاكي،الأولاليومفيبمرضهأحديعلملاأنالمريضالشخص"علىأحداً((.يجيبهأن

أعلنأنهبمابعد".فيماغيرهإعلامباستطاعتهلكنهالسئ،الحظلنفسهيجلب

،الكراثالحُلبهَ،السنهَ،رأسفيالمَرعيأكلأنفمِمكنهالحمَائق،عنخاصةبإشارات

استهلاكهايكون،سريعبنموتتممَع،للأكلالقابلةالأشياءهذهجميعالتمر.الشوندر،

أهلاكهعددمنبذلكوسيضاعفبه،المقيَّدالسحرححسبواحدكلالسنةرأسفي

عنتتنبأالتيالألفاظباسمعمالالسئالحظاجتذابتجنبيجب.السنةحلال

((.للشيطانفمهيفتحلاأنالإنسان))علىالتلمود:يقول:البؤس

دخلالموتملاكبأننذيرفهذا(طبيعيغير)عواءالكلابأشما"إذاآخر:وقال

إيلياأنتظهرعلاههَفهذه،كلبةبينهميكونأنشرطومرصما،لعبتوإذا.المدينة

((.المدينةدخلالنبي

لأنفسنا:الفقرنجلبفإنناعنها،الابتعادعلينايجبالتيالأشياءبعضفعللدى

الهواءفيمؤونةسلةيعلقهن:يقولالمثللأنقلمِلة،غذائيةموادغويسلة))تعليق

الس!ك،أواللحملسلالبالنسبةأهااطنجز؟علىإلايطئقلاهذا((.مؤونتهيرقففإنة

حولالخبزفتاتالفقراء.منازلفيمنتشرةالنخالهَعادةلكونهاذلك،فيخلاففلا
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للشجيةاطي!لاساا

اْيلأرواحتتهافتوالسبت3الأوبعاءعشيةفي!لأنهالفقر،لأصحابهايجلبالبيوت

عليها.الشريرهَ

هنمجهولأليسرالأظفاو،قلاماتتركمني،مكانكلفيالمنتسر،الخوف

فإنه،العامالطريقفينفاياتهاويرمِأظفارهيقلَمأو،مقبرةفيالليليمُضِ"منالتلمود:

فيمهملاًكانمنيهددالخطرأنهنايبدو((.رأسهإلىدمهوسمِصعد،بحياتهيخاطر

يدفنمن%شياء:ثلاثةأصابعناأظافرعن)الَيلمختلفاً.سبباًيُعطىلكنه،المجالهذا

وأالمنزلفىِبهايرمِومننقي،فهويحرمهاومن،وصالحعادلفهوالقصاصات

وتضابقدهيهعلىوتدوسحاهلامرأةتأتىِبأنومهدد،أخرقفهو،العامالطريق

((.بالإجهاض

الواصطفمن،طيبةبذاكرةيتميزون،الجماعةفيالمحترمونالأعضاءهمالمدربون

هاننسىتجعلناأشياءخمسة.الخرافاتتشجيعإلىيؤديقدالتبجيلهذاأنإلىالتنبه

يومياً،الزيتونتناول،حيوانقلبأكلالهررهَ،أوالفئرانقضمتهطعامأكل:تعلمناه

الخبز:تعلمناههالناتعيدأشياءوخمسةفيه.قدمهأحدهمغسلمكانمنالماءشرب

،كشرابالزيتونلزيتالدائمالاستعمالملح،دونءالنيالبيض،الفحمعلىالمشوي

الأصابع.نهايةعلىيبقىالذيالماءليشربالمعطر،النبيذوكذلك

بينالمرووجمل،منبالقربالمرور:للذاكرةالمنشطةالدراساتتعوقأشياءعشرة

جانجطهنالمرور،امرأةبينهماهرتاثننِمنواحدأتكونأوامرأتينأوجملين

أكلسنة،أربعينمنذتحتهالماءيجرلمجسرتحتمنالمرور،والجيفالوسخةالأماكن

يضيف،لوجهوجهاًجثةإلىالنظرهقبرة،شييمرمجرىمنالماءشرب،بالمغرفةالخبز

القبوو.شوافدقراءة:البعض
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نوتالقا

وجنائيةمدنيةدعوى؟جنائيقانون+آ

المحاحم+أ

للهيكلالثانيالهدمفترةفيوُجدتفقد،الواضحةالتلمو*بحسبْمعطيات

المسائلفيتجتّكاشطالقدماء؟اليهودبينالعدالةأمورتسيَرعضويةمنظوهة،والدولة

الشمكاوىِفيهاوتسؤَى،القانونيةوالخروقاتوالمحالفات،،الدينيةبالأمورالمتعلقة

البداياتمنذالتنظيمهذايؤرخإذذلك؟هنأبعدإلىالتلمودويذهب.شالاعتراضات

بعضأنيذكر".موسىعهدمنذالعدالةسيرفيتتابُع))هناك.القوميةطحياةالأولى

كاملحمَىصعوداً،التوراتيةالعهودمنذهرموقةهامهَشخصياتترأسهاكاشطالمحا!صم

سايم،د(.العدالة)بيحشةالدينبيتعلىيسطعالقدسووح))إن.الساهيةالضعوب

أيضاْوقيلوجمِفتي.بيدان،يروبعل،الربأرسلمنذقيل:.سليمان،صموئيل

الربيدعونكانو.باسمةيدعونالذينبينوصموئيلكهنتهبينوهرونأموسى

أقلشخصياتثلاث)التوراة(المقدسالكتابيضع6(.89،)مزمورلهم،ليسمجيب

التابعةد(الدين)شماالقضاءغرفةأنلتعلم،العالمهذامنرجالثلاثةبيزمنزلة

مساوٍجيفتىِبيتوأن،موسىبيتكأهميةالقديرالعليأمامهامأيضاًهو))يروبعل((

صموئيل.لبيتالأهميةحيثمن

فيأصلهايضيعمؤسساتأومعاهد،موسىعهدإلىيُسندأنالمَلمودعادةمن

اليهههـدية،العدليةالمنظومةإليهاأسندتالتيالقديمهَالأؤمنةفإنكذلك.الماضيضباب

لكإِجعلْأأ168،الاشَرَاعتثنيةسفرفيوردأنهمع،للإثباتلحابلةغيرتزالما

أسباطكبحعسبإلهكالربيعطيكهاالتيمدنكجميعفيوحكاهأقظةً

عندماصلبةأرضيةعلىأنفسنانجدعادلاً(.حكماًالشعببينفيمايحكمون
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اقدود

عندمالونانية(.أصولهن)كلمهَ"سانهيدرلن"لاسمالمعروفةالعلياالمحكمةرلي-
-.سا

أ!يئةالملحهَبالضرورةشعرتا،الحياةأساسالتورامنوجعلالجماعهتنضيمعزراأعاد

كسيرسيس!ت(())آرتارسالةفيالمهمةهذهعُرضصَ.ستحدثالتيالدعاويتنظمشرعية

بينيقفونوحكامأقضاةأقمهعكاقيإلهكحكمةبحسبعزواياأوأنت

يعلمُل!ومنإلهكشرائعَيعلمُهنكلهنالنهرعبرفيالذينالث!عبجميع

.(52c7عزرا)افعلِّموه

الكبير(((النموذجالكنيسأوهاجدولا)كنيسالكنيص))أقطابأنالمحتملومن

سفرفيوردفقد.الهامةالقضايافيويحكمللشعبسيشرِّعالذيالأعلىللمجلس

يكونرنقطبأوعشرينمئةالمملكةعلىيقيمأنداويولرلدىأوحَشُنَ:ا6،دانيال

إليهمالأقطابليؤديدانيالأحدهموؤواءثلاثةهؤلاءوعلىكلها،المملكةعلى

دنِنبيتبموجبهيكودبمَقليدالتلموداحتفظضرؤ(.الملكيلحقفلاالحسماب

.م(.قالثانيالقرنفيالمكابيينالأمراء)أيللهسمونيين

العليا(،)المحكمةالسانهيدرينكلمةجوزلِفكتاباتفيتترددكاشطماوكثيراً

علماءبعضاستنتجفقد.التلموديالأدبفيالموجودةالمعطياتمعتتطابقأندون

تصنَّفبل،تاريخيةتكونأنيمكنلاالتلموديةالروايةأن))شورر"أمثالالم!ميحيين

الحاخاماتأنيعتبرونفهم.طويلزمنمنذاختفتمؤسسةعنصدرتخياليةبأنها

وبالمقابل.لهممعذَةًالواقعفيتكنلم،والتزاماتسلطافالعلياالمحكمهَإلىنسبو!قد

التاريخيةالروالِهَعنيدافعونالمصداقيهَمنجزءلديهمالذيناليهودالمؤلفينبعضفإن

لهاحلأتجدوالتلمودجوزيفبينالتنالَضاتبأنشينوِّهون.الخلافموضوعهيالتي

جنب،إلىجنباًيعملانمتميزينالسنهدرينمناثنينيمَصدكانالتلمودأنبقبول

ددينعِة.بصبغهَوالثانيسياسيةبصفة:الأولى

الأدبيقدمهاكما،المحاكموصفسوىالمؤلَّفهذامنيهمَّنافلايكن،ومهما

اليهودبينالنزاعاتفي!طلم))أولاً،:الموضوعهذاحولهامأنصاًإليكم.الحاخامي

الحجرهنغرفةفييجتمعونعضواُوسبعينواحطمنمؤلفةهحكمةقبلمنإلا

مدنفييجتمعونوعضَرلِن،ثلاثهَمنهؤلفةأخرىمحاكمقبلوهن،المنحوت

ثلاثتُعمَدكا!ط،القدسفيأعضاء.تلاثةمنمؤلفهَأخرىوهحاكم،فلسطين

فيوالنَالثة،الهيكلجبلعلىوالثانية،المنحوتالحجرمنغرفةفيواحدة:محاكم
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نوتالقا

محيطحولالأولى،للمحاكمفناءاتثلاثالمعبدفيأكانالهيك!!()وسط))خيل((

منغرفهَفيوال!نالث))خيلا(.ويسمى،الهيكلسووهدخلفيالثاني،الهيكلجبل

يمَوجه(،المدنيأوأررينيااال!قرار)ا))الهالاخا"علىالحصولأج!!منا!وت(.الحجر

التوجهعليههدينته،أختصاصصتذ(!كيكنلموإذا،مدينتهمحثمةإلىالطالب

وأ"الهالاخا"هيمااغضاةاعر!إذ.دضيتهفيا(ضظرمهامهامنيكونأخرىلمدينة

تطبيقمنيكنلمإذاالمعاحصسةالحالةوفي،الحكملِعطونفإنهم،القانونيالنمق

الجدبالقضاةعرفإذا،الهيكلجبلمجكمهَخبيرإلىيتوجهالطالبفإن،قانوني

محكمةأمامألاممتماسبمتابعةالمعنيانيقوموإلا،النصيحطونهفإنهم))الهالاخا((

محكمةتتمكنلمإذاالحجر،غرفةفيالعلياالمحكمةإلىاللجوءعتهموباستصاإ"خيل((.

اغضية.افيالبتمن))!يل"

أعضاء،ثلاثةمنمحكمةللقضاْء:درجاتثلاثهناكأنذلك:هنيستنتج

يقومقاضياً.وسبعينواحدمنعَلياوهحكمةقاضياً،وعشرينثلاثةمنومحكمة

الأولىالدرجةفيمكلفة،قضائيةولجنة،قضاةبوظيفةالأمكنهَجميعوفيالقضاة

الدينيبالمجالينفيهاويفصُلون،الدينيةبالممارسةالمتعلقهَالمسعائلوتوضيحبشرح

((+والجنائي

)السنهدوين(:الكبرىالعلياالمحكمة

بشكل)كهنوتية(صدوقيةبصفةتمَمتع،سياسيةسلطةالعلياالمحكمهَأنسابقاًذممر

إلىواضحذكروهناك.والأرستقراطيةالكهنوتيةالأسرمنأعضاؤهايُنتقىوئيسي؟

التعليماتفينادرةالمححَمةهذهووظاؤفمهاملكنالصدوقينِن".دين"سط

كبيرةكانتالعلياالمحكمةرمسؤولياتسلطاتوإن،دينيةسلطةكونها،التلمودية

منهيكبيروكاهنكذابنبيايلأوثان(،عبادةفي)منغمسة))عشيرةجداً.

همساحةمقدارتقررالتيوهيقاضيأ.وسبعينواحدمنالمؤلفةالمحكمةاختصاص

المحكمةأعضاءتعينوهي،الهيكلجدوانأوالقدسوسطإلىتضافأنالتىِالأرض

فيوحكاماً!اةلكاجعل1بالعشائرالخاصةعضواً(رعشرينثلاثةمنالمؤلفة1العليا

بينفيمايحكمونأسباطكبحسبإلهكالربيعطيكهاالتيهدنكجميع

لأنوشوةتأخذواولاالوجوهتحابواول!الحكمفيتجوووالاعادلاً،حكماًالشعب

وتملكلمجالكيالحقواثبعالصذَيقيين،أقوالوتحرفالحكماءأبصاوتعميالرشوة
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ا!ود

.02(-91-18،)16الاشتراعتثنية(إلهكالربيعطيهاالتيالأوض

الحربإعلان.الأوثانبعبادةمتهمهَمجموعةأوهيئةكلضدبالحكمتنطقفهي

منالعددهذاأتىأينِمن(.وسبعين)واحدالعلياالمحكمةعنإلايصدرلاطوعاً،

إسرائيلشيوخمنوجلاَسبعينلياجمعلموسىالربأفقال:مكتوبأعضائها؟

هعك،ثمَّفيقفواالمحضرخباءإلىوخذهموعُرفاؤهمالشعبشيوخأنهمتعلمالذين

فيحملونعليهموأحقُهعليكالذيالروحهنوآخذضاكمعكوأتكلمأنافأنزلىُ

(.17-ةا11،)العدد(وحدكأنتتحملولاالشعبأثقالىمعك

.الكبرىالعلياالمحكمةومهام،وتركيب،تأليفلِعفَمونناكيفإليكم

جممِعاَ.الاَخريقرؤيةمنعضوكلتمكن،دائرينصفشكلعلىمرتبة))المقاعد

حسبصفوفأسناَ،الأكبرالأعضاءويسارهيمينهعلىالمركز،فيالرئيسيجلس

السِمار؟علىوالثاني،اليمينعلىالأولأمامهميقفانالسرأمناءمناثنان.،السن

الإدانهَ.بحكمينطقونالذينوهنالعفو،بحكمينطقونالذينمنالأصواتيجمعون

عنهماتكلمنااللذينالاثنينجانجطإلى،ثلاثةكانعددهمأنجودا:الحاخاميقول

منصفوفثلاثةأهامهميجلصوبالمقابل.الأصواتمجمليجمعثالثهناكسابقاً،

منهمواحدلتعيينضرورةمنكانإذا،الشخصيمكانهمنهملكلالعقلاء،التلاميذ

فيالجالسينمنواحداَ.تختارالعلياالمحكمة!شاالموجودينالقضاةعددلإكمال

مكانهيحلبدورهوالذيالتاني،الصففيا-لالسنِنأحدمكانهويأتىِ،الأولالصف

فيليجلسالحضورهنواحداًيعينونالقضاةكانأخيراً،.الثالثمنْالصفواحد

الاحتفاظمعلكن.الثانيالصفإلىانعَقلالذيمكانهيحلأنفىون،الثالثالصف

بوضعه.

منهموعشرينثلاثةعلىيجحب،المحكمةهيئهَهنعضوأوسبعينالإحدىيينهن

هذاأنالتأكددونللحظةولوحمَىالمغادرةمنهملأحديحقلا.حاضرينيكونواأن

خارجأ.ظلإنمضموناًسيبقىالعدد

فيأما.المسائيةالمحرقةحتىالصباحيةالتضحيةمحرقةمنمستمرأالاجتماعيبقى

إذا.الهيكلجبلعلىالدراسةس!فيإلايجتمعونلافهموالأعياد،السب!أيام

عندهافيعلنون)الهالاخا(،القانونيالنصلهاووجدواها،هسألةعليهمعُرصط

المناقشالفعلأنالأغلبيةاعتبرتفإذابالتصوس!،الحكمطلبيتموإلا،،حكمهم
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فوفالط

بالعكسر.أوالمعنىهذافي)بالهالاخا(الحكمهيئةتنطقعندهامحرماً،أوممنوعأكان

غيروشامَّايهثَيلتلامذةكانعندهاالبلاد.أنحاءفيالهالاخا(1العليااغكمهَتنتشر

لهذااليهود.بينشرجهاالواجبالمواضيعفيتعددحصلفقدبالتورا،متخصصين

الخطيئة،يخشونالذين،المتواضعينالمثقف!تالرجالبينبالبحثالقضاةهيئهَقات

من.مدينتهفيكللَضطةً،لتعيينهم،مواطنيهممنوالمقبولين،الحسنةالسمهرةوذوي

"خيل"،قضاةهيئةإلىثم،الهيكلجبلقضاةهيئةإلىترفيعهمإمكانيةجاءتهنا،

.المنحوتالحجرغرفةقضاهَهيئهَإلىوأخيراً

المرشحينبامتحانويقضيالعليا،المحكمةأعضاءإلىبأهميتهيؤولهامواب!

الصافي.غيرنسبهميؤهلهملاالذينواستبعاد،الكهنوتيةللخدمةالقابلين

لسلطةنهاية"جابينيوس((الروهانيالقائدوضع.م،قالأولالقرنمنتصفوفي

وعينممَاطعات،خمسإلىفلسطينوقسم)السانهدرين(.الكبرىالعلياالمحكمة

))غادارا((فيوالثانية،القدسفيالأولى؟الشعبلحكم،بنفسهاختارهاهيئاتخمس

الجليل.فيسمَؤَريةفيوالخامسةأريحا،فيوالرابعة))أمات"فيلرالثالنَة

والدنيويةالدينيةسلطتهاولكنالتلمود،في))أمات"فىِعليامحكمةاسموودلقد

وهذا.م03-02حواليوالاضمحلالبالأفولالسلطةهذهوبدأ!.القدسفيكاذت

تدميرمنعامأأربعنِقبلالعليا()المحكمةالسانهدرين"كاثتالتلمود.بهيشهدما

تجاريمكانفىِجلساتهاتعقدكانتصط،المنحوتالحجرغرفةعنمُبعدةالهيكل

نهايةحتىالعددمتفاوتةهيئةظلفىِوجودهاعلىحافظت.الهيكلجبلعلىكبير

غرفهَهن:مكانهمنمراتسبعللتغييرالعلياالمحكمةمكانتعرضلقد((.الرابعالقرن

يابنيومن"يابني((إلىهناكومن،القدسمدينهَداخلإلىالتجاريالمحلفيالحجر

إلىهناكومنعمرو،شفاإلىثمأوشا،إلىثمهجددأ؟يابنيإلىأوثعاومنأوشا؟إلى

طبريا.إلىوأخيراًسيفوريسإلىثمشيعاريم"،"!ط

القمعية:المحاكم

ثلاثةمنهؤلفةقضاةهيئةصلاحياتمنالجنائيةالجرائمفيالاتهاهاتتُعتبر

فهما،حيوانمعطبيعيةغيرعلاقةعلىأاهرأةكانتإذاهنَال:قاضياً.وعضرين

اصأةتقد!تأوإنقيل:وكما(والعشرينالثلاثةالقضاةهيئهَمنللفحصمعرضان
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.-التلمود

23،)أحبارعليهما(دههماقتلاًتُقتلانإنهِماوالبهيمةالمرأةفاقتللتنزُوَهابهيمةإلى

15)أحبارفاقتلوها(أيضاًوالبهيمةَقتلاَفليقتلبهيمةًوجلٌعشيَأوإن16(. )02c.

ضدأولصبالحتحثالتيوِعسرين،ثلاثةلهيئةيعودفهذابقرنيهأحدأتورنطحإذا

علىفأش!هِدَقبلفماأهصهننطَاحاَثوواًكانأفإن:مكتوبهوكما،الرجم

)خروجيُقتل(.أيضاًوصاحبهاثووفليرجماهرأةأووجلاًوكعليضبطهولمصاحبه

هيئهَهنإلايقررأنيمكنلاالثورصاصطعلىبالموتالحكمأنوبما(.21،26

لُحكملاالقردضبع،فهد،دب،ذ!ط،لثوو،بالنسبةكذلكقاضياً،والعشرينالثلاث

أهلبفعليقوم))من:يقولاليعازرالحاخامكان.الهيئةهذهقبلمنإلابالموتعلمِهم

لِبقيعقبةالحاخاملكن((.سانحةفرصهَأولفي،محاكمةدونيقتلهممنهوللتقدير،

المحكمة.قبلمنبالموتالحكمعقوبة

))المجلصلمحيل:؟وعشرونثلاثةالمصغَّرةالعلياالمحكمةهيئةأعضاءعددلماذا

توجديبزئ.أويخلصوالمجلس،ويدينيحكمالمجلس"0سيبرئوالمجلس،سيحكم

قيل:؟".قضاةعضَرةتضمالتيمجلسكلمةلماذالكنقاضيأ.عشرينمنمجموعة

ع!ثرينابنمنعددكمبحسبمنكبمالممدودينكلجثثكمتسقطالبرِّهذاأفي

جاسوساًعشرباثنييتعلقهناالامر,92(14)أعددعلئيَ،تذصَّواالذينلضماعدأ

.وجالعشرةهنمؤلفةالمجموعهَتكونهكذاوكالب.يهوذاباستثناء

اكيرينتشحال!:يقولالذيالنصهنيأتيهذا؟العشرينإلىثلاثةإضافةلماذا

)خروج(الكثيرينجهةمائلاًالدعاويفيجوابكفيتُحرِّفولاالشرفعلإلى

ماذاعندئذ)العفو(؟الخيرفعلأجلهنأيضاًالامتناععلىأقدرأننيأقصد2(.23،

بالنسبة.للإدانةالمطلوبهَنفسهاليمستللبراءةالمطلوبهَالأغلبيةإن؟السابقةالاَيةتعني

الأغلبيةتوفريجبللإدانةوبالنسبةواحد،بصوتالأغلبيةتكفي،الأولىللحالهَ

اثنين.هنبأكثر

هيئةلدىالأصواتفىِالمساواةولتجنب.وعشروناثنانالمجموعيأتيهنامن

عددهوهاوعسمرين.ثلاثةالمجموعةتصبحوهكذاواحد،عضوإليهالِضاف،المحكمة

لِقول.وعشرونمئةالعليا؟المحكمةفيممثللهاليكون(المدينة)البلدة،المحلةسكان

جيممنظنظرأوأشتقاضعسميرةكلمنيرشَح،وثلاثونمئتاننحيميِالحاخام

وؤساءعلي!مهنهموولِّالطمغيكرهونمستقيمينللهأتقياءأقوياءأناساَالث!عب
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نوفالط

المئةاصالحأخيرأولمَزَر21(+لأا،8)خروج،وعشرةوخمسينومئةألفببينفئات

والعشرين.

وقد.التلامذةمنصفوفثلاثةعلىتحتويالكبيرةمثلالصغيرةالعلياالمحكمة

تصدرلم،الهيكلخرابقبلعاهاًأربعينوخلال.الزمنمرورمعصلاحيتهاتناقصت

ويمكن.مقالأولالقرنفيعاش)الذيشتاخبنشمعونعهدفي.بالموتأحكاماً

بن))شَمعونيكونأنالمحتملمنسطالتصحيحعليهجرىقدالاسميكونأن

نإ.المدنيةالدعاويجميعمنهسحبحث(الرومانيادريانعهدفيعاينَىالذيجوخاي((

الجنائي.القضاءاخمَفاءإلىبالطبعأذَىقد،السياسيالذاتيللاستقلالالنهائيةالغاية

المدنية:المحاكم

الفلسطينية،المدنجميعفيالثانيالهيكلعهدفيالنوعهذامنالمحاكمانمَشرت

الاثنينيومىِالمحلىِ"دين"بيتفيتعقدكاشط.محدودةأيامفيالجلساتتنظيمهع

للأضرار،المسبِّبةبالشكاويبلفمَط،الدينيةبالمسائلتهمَملاالمحاكمهذه.والخميس

فيللنظرأعضاءثلاثةمنمحكمةهيئة:المحكمةلهذهالخاصةالمهامشَحددوبذلك

عنالكاملالتعويضٍ،الجسديةالتعدياتالاحمَيال،،النشل،السرقة:المدنيةالقضايا

إلىأربعةأومضاعفةلتكونالغرامةهقدارتحديدالضرر،نصفعنالتعويضأوالضرر

صاحبهفطى،قرونهفيبالنطحأحدهمعلىثوواعتدىإذاأالخسارةأمثالخمسة

)هوصوفة(حيةيدهفيالسرقةوجدتإنأألِضاً:وقيل،،النصفالمتضروتعويض

4(.22،)خروج،اثنينالواحدبدكفليعوضشاةأوحماوأوثووهن

يقولونالحاخاميينبعضلكن.النميمةالإغواء،،الخطفمئير:الحاخاملهايضيف

قدعقوبتهالأنعضوأوعسرينثلاثةمنالمؤلفةالمحكمهَهيئةاختصاصمنالنميمهَأن

أباهافضحتفقدللفجوونفسهابذلتكاهنلرجلابنةأوأيالموتحدإلىتصل

إمحكمةأصبحتأنهاغير،الثلاثةهيئةوبقيت،الدولةانقر!ط؟فماو(.فلشرق

فيتنظرأعضاء،ثلاثةهنالمحكمةهيئة))تتألفتركيبها:لكيفيهَشرحاًإليكم((.تحكيم

يختارانوالاثنانقاضياً،طرفكليختارهائير:الحاخاميمَولوكما((.المدنيةالمَضايا

رفضطرفلكلويحق.الأولينالقضاةهنثالثقاضِالحاخاماتيختارثالثاً.قاضياً

إثباتبعدإلاممكنغيرهذاأنالحاخاهاتبحضيظنهائير:يقولالضالث.القاضي
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فىالتلمو

أهلاًرجلاًكانإذالكن.أهليتهاسعدمأوع!ت،المدًشأحدالثالتالحكَمبيناقرابةصلة

به.الطعنيمكنشلاوخبيراً

يتمحيث"،التراضي"صكاسمعليهيُطلقمكتوبصكتوقيعالطرفينعك

الطريقة.بهذهالختاوينالنَلاثةالقضاةلمَرارالقضيةفصلعلىالاتفاقبواسطته

إذاأنهالإعلانيتمجهةمن.قضاةتلاثهَمنلأقلالمدروسهَالحالاتسةمماتغيرت

رأيوهذاصالحاَ،ليسالنهائيقرارهمفإن،المدنيةالشؤونيصرِّفانهاضيانكان

أحدفلابمفرفىك،تحكلألاقيل:لمَدواحد؟بقاضيىيتعلقالأمرفهلالسلطاصا،جميع

ءُالكفالرجالأصبحكلماثانيةجهةهناواحد(.الإدعداذلثعلىلقدو

رجلوجودلدىالمدنيةالناحيهَومن،الشرعيةالقسوةوطأةذنجفيففيجب،نادرين

نأطالمامحفَفين،لمعاونينالحاجةدونالدعوىفيالنظرفيمكنعلنأ،بخبرتهمُعترف

.قرارهقبولعلىاتفقاالطرفنِ

وهامةرئيسيةاءمسأوهي،التقويمبتسويةمكلفخاصديني!"بيتهناكأخيراً

يجبكان.الفلكيةالمراقبةأوالحساباتطريقغيرعنالشهرأيامتثبيت.للجماعة

تدقيقالمحكمةهيئةواجبومنالجديد،القمرظهورلتتبيتعيانشهودحضور

عشرالظلثالشهرإضافةللسنهَ؟أونلشهرأيامعدةإضافةالضروريمنهل.الشهادة

أماهائير.الحاخاميقولهماهذاأعضاء،ثلاثةمنقضاةهيئةلَقروههذاكلمثلأ؟

قدعضاء4ثلاثةقبلمنالقضيةمناقشة))بَحري:فيقولعمانوئي!!بنشمعونالحاخام

وأللشهرفالإضافةذلك،الثلاثةالأعضاءلرَّرلوأنه،بيد،سبعةأوخمسةإلىيصلون

".مشروعةتكونالسنة

عنالقضاةأحدأعلن))إذأالجمارا:صتالتاليالشرحشمعونالحاخامرأييتلقى

الاَخرانالقاضياتصوَّتوإذاعشر،النَالثالشهرضمنمناقضةوهامضرووياجتماع

أعلنوإذا.يسقطالأ!لمِةرأىِفإن(الإضافةإلىالحاجةعدمأهعتبرينمعاكسباتجاه

قاضيينإضافةا(لضروهـيفمنبالضفي،ثاكوصؤَت،الضروريةالجلسةعنقاضيان

عشر،الثالثالشهرإضافةعلىالقاضيينرأياستقرفإذاالمسألهَ.لمعالجةآخرين

فمن،اثنانورفضثلاثةوافقإذا.الأقليةوأييسقط+عندهابالنفيثلاثةوعارض

منبأقليؤخذلاأنيجبالقرارلأنآخرينبقاضيينالقضاةعددزيادةالضروري

((.قضاةسبعةرأي

6"3
http://kotob.has.it



نوتالقا

القدسفي"كانالشهر:أيامعددبتثببَالمكلفدين(("بيتفيالإجراءاتإليكم

ويقومونهناكالشهود.يجتمعحيثلِازبك"))سطتدعىواسعةمحكمةهيئة

الأهمالسماهدللمحكمةيدخلوكان.الأوائلالاثنينعلىالأسئلةوطرح،بفحصهم

الشمس؟بَحاهالقمرشاهدتمكانأيفيلنا!ليُسأل:ثمومن،شاهدينبينمن

أنهأجابإذا؟الهلالعرضهوما؟هيلانهجهةهيهاالأفىَ؟فوقارتفاعهكانكما

نفسها،الأسئلةعليهقطرحالآخر،الشاهدلِدخلعندها.شاهدتهتُلغى،الشمسقبالة

بعدوفيما.شهادتهتُقبلعندها،سبقهمنأجوبةمعمتطابقةأحدهماأجوبةكاشطإذا

لينصرفوابلإجبارياً،كانالاختبارهذالأنلاسريعاإلاالاَخرينشهاداتتدققلا

رئيسعندهايقوم،للشهادةالدائمالحضوويدَادواوحتىلهم،يصغِلملأنهخائبين

هُكزَس،:الشعبيُجيبمؤكد((.))الهلال:الكلماتبهذهبالنطقدين(-)بيت

مكزَس((.

والفق!هودالقضاة+2

للمحاكدمخأصة،وصارمدقيقاختيارهوضعالقع!ماة،فيالمطلوبةالصفاتكا!ط

الشأنفيالحكمبأهليةيتمتعونألقدامىاليهودجميع:تقولعامةقاعدهَالعليا.

الذينالقدماءواليهودوالأحبار،،الكهنةلامتحانتخضعالجنائيةالأمورلكن،المدني

يهودينسبمنمنحدرينكونهمالاكليروس،منلأعضاءبناتهمتزويجيمكنهم

الوثني:القانونعليهينصماإليكم،لليهوديةالمنقلبينأوللمتحولينوبالنسبة.نقيقديم

)في.الأصلوثنيآخويهودياًليحاكمالتورامنمقبولاليهوديالديقإلىالمتحول

القديم.ا!هوديمحاكمةفباستطاعتهلِهودية،أمهكا!فإذا(؟المدنيكماالجنائي

يحقالآخروالبعض،والمدنيالجظئيفييحاكمأنفردلأييحق:أخرىعامةقاعدة

وأشاهدأتكونأنلهايحقلامثلأ،فالمرأة،الجنائيدونالمدنيالمجالفىِالمحاكمةلهم

قاضيأ.

ضتيُعئركثرِة،العليابالمسؤوليةالمكلفالعمللممارسةالمطلوبةالشروطكاش!

المثالي:الشخص

7"3

http://kotob.has.it



التلم!د

من،الموهوبونا!قلاءا،الطويلةالقامةذوياشجالسو!العلياالمحكمةفييقبل)الا

كيلغهَ،لسبعينعارفيناسمحرية،االفنونفيمجازينمعلمينوالوقار،الجلالبملامحهم

يستحيلأنهبماهترجم((ْ.قبلمنقضيةشرحإلىالاسمَماعالعلياالمحكمةلَاضيلِضطرلا

نأيُسمحكان،الماهريناللغاتالمتعدديبينمنإلاالعلمِاالمحكمهَاْعضاءتحيينعدم

النطقيجيدانفَمخصنِنتضمعليامحكمهَأياللغا!.بكلأعضائهابعضي!حدث

إذاعملها.لممارسهَالأهليةلهاتكونالمحكمةأعضاءجميعلدىمفهوهةلغة،ْبسبعين

الأداء.جيدةفالمحكمة،أربعةوُجدوإنالأداء،متوسطةالعلمِاالمحكمةفإنثلاثةوجد

المحكمة.إلىينتمونلاالذينالمترجمينعنالاممتغناءيتمالطريقةبهذه

المشاعرمنخاليرجلكلإبعادمطلوباًكانفقد،بالرحمةالعدالةتلطيفوبغية

العليا:المحكمةفىيُقبللا:التاليبالمثالىنأتيهنامنالعليا.المحكمةهنالإنسانيهَ

قساةولايهودا:الحاخامويضيفله،أولادلاالذيوالرجل،الخصيالعجوز،الشيخ

نبقضيةفيللنظرأجراًيظضىأمن:هأجورةالقضائيةالوظائفتكنلم.القلوب

(.4،6)ميخاهلغاة،.أحكامه

ليسعاتقها.علىتقعالتيالكبيرةوالمسؤوليةالمصلحةهذهأهميةسابقاًذكرنالقد

الشخصيةالهمومثمومنبها؟المرتبطينوالتكريمللشرفبالنظرممارستهاأحدحقهن

مراممزها.شغلعنالمؤهلينمنالكثيرشَنيأنيمكنوالمَيعنها،الناتجةوالمضايقات

يصدروهن،اليمينقسم،السرقةالحقد،مننفسهيقِالقاضيههامممارسةيرفضهن

متغطرسة.ونفسهص!،،طائشرجلهوباعتدادالتوقيفات

!اضٍأنكَبما((.الحكمإصدارعندحذراً))كن:القضاةلتوجيهالقواعدبعضتعطى

متَّهمين،الطرفينفاعمَبرأهامكتمتلالقضيةأطرافدا!ماالمحاهي،بعملتقمفلا

بعنايةتفحَّصالصادر.الحكمالاثنانقبللوحتىبريئيناعتبرهماانسحابهمابعدلكن

إلىيقودهمأنيمكنهاكلمتجنباًبكلاهكالشهودساعدالشهاداف؟فائقهَ

لهميعودالقرارلأن"،نظريوجهة))اقبلوالزملاتك:تقللاالثاذبة.التصريحات

.والقوةبالضغطموافقتهمعلىالحصولحقِّكمنوليس،مجتمعين

بالشمهودفالثقة،القضاةونزاهةبأهليةفقطالحقيقةعنالكشفأوالتمييزيتعلقلا

منالتلموديالقانونيطلبلذلك.الحقمِقةإلىللوصولوالهاهةالضروريةالعواملمن

منتأتلمإذا،مقبولةشهادةأيتكونلن.والمهارةالدقةدرجاتأعلىهؤلاء،

-6"

http://kotob.has.it



فوتالقا

اعكشفيتعلة!:لاوصدفَ.وترفعهبالاحترامالجديرإغاض!ابسلو!صهمعروفشخص

العاملوهيالشهود،يبديهاافتيبالثقةبلفقط؟ونزاهتهالقاضيبأهليهَالحقيقةعن

ا(عَانونيطلبلدلك.القاضيقناعهَوتشكي!الحكمإصدارفيا!روريواالهام

يأتكنلن.والمهارةالحذوَءثعاليةدرجةعلىلِكونواأنالقضاةصتالتلمودي

وترفعهبالاحترامالجدلِراغاضلابسلو!ْهمعروفشخصمنتأتلمإذامقبولةشهادة

القطعي.

صقفهيعلنأمنقيل:لذلك.مقدسوإجبيُعتبربالعدالةخاصةقضيةفيالشاهد

عقابمنيفلتفلنالتاسحُكممنأفلتإذنجت!هادته،الإدلاءو-روفضقرييههن

شَيئاًيقول))منالممجد!الواحداغدوسايرفضهمأشخاصثلاثةهناكال!حماء(.

بشهادته،الإدلاءعنويمتنعقريبهيعنيهاكليعرفوهن،قلبهفيآخروشيئاً،بشفتيه

".بمفردهذلكعلىولِشهداللباقةعدمقريبهفييرىمنذلك

يلعب"هنشهودأ:أرقضاةليكونواالمؤهلينغيربالأشخاصلمحائمةيليفيما

بمنتوجاتيتاجرمن،السباقاتفييراهنهن،الحمامسارقالربا،يمارسمنالقمار،

سبتُللبيعألكئوليحرللإطعاممخصصةالمنتوجاتهذهالأنالسبمَية((السنة

45c(.6ؤأحبارمعك(المقيمينونزيلكوأبركوأمَّتكولعبدكلكطعاهاًالأوض

السنةمنتوجاتمدخراتعلىمشرفينسابقاًيعئنونكانوا:شمعونالحاخاميقول

الشعب)وأخضعواالطغاةالمستبدونالجشعونالموظفونتزايدعندمالكن،السبتية

السبتية.السنةبمدخراتالمتاجرينعنالحديثبدأللابتزاز(،

لامنالخ..(؟)المت!عب!تصلاحيةعدمتطبية!يمك!تمتى:يقوليهوداالحاخامكان

عندها،حياتهملكمس!هشروعةطرقاًيملكونكافياإذاأها؟أخرىمهنةلديهمتتوسر

.للشهادةمؤهلينيصبحون

القائمة()أيضمنهايدخلونالحاخامات))كانآخر:مكانفيالقائمةتعشكمل

الضرائبجُباهَوتخريبها(،المزروعةالأراضيدخوللقطعانهميسمحونالأنهمالرعاة

نزاهتهمفييمشكّونالذينجميعللقائمةوأضافواالمحالجين".والأطباءالختلسين،

بينهمااللذانالرجلانإ!:يقولالذيالنص.المالهجالفيواستقامتهم

بشأنهمتعطى17(91،الاشتراع)تثنيةوا!اة،اكهنةأطماوبأمامالدعوى

حالةفىِوالمعالَين.النسماء،شهادةلَقبلولافقط،الرجالمن))سيكون:التاليةالقاعدة
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التلم!فى

إذا.بشهاداتهمبالإدلاءالمحكوهين()غيرالأحراوا!(طرجافقطيسمح،تعويضوجود

باطلة.تكونفالشهادةبسمهادته،أجراًالإدلاءأومكافأهَالشاهد!بل

تعدادهم:إ(يكمضعهوداً.أوقضاةجمَبلونلامحذَدةدرجهَإلىالفريقينوأقاربأهل

،الأمأصطزوص!،الأفَزوض!(،الأمأصاَ،الأب)أض!الخال،العمالأص!،،الأم،الأب

ومعهممقبوإسِنغيرهؤلاء-صيع،الزوجةأختزوج،الزوجةوالد،للأمالثانيا.لزوج

وأصهرتهم.وأحفادهم،أولادهم

عمابن،العميشملالأصليالنصعمَبة،الحاخامعنحديثاً،يشوعالحاخابم،ينقل

الشخصباستطاعةل!يسإذنالؤهـيقين.أحدمعلَرابةبصلةيرتبطمنهمواحدوأيالعم

صلةتكنلمإذالكز،الدعوىحصولعندبشهادتهالإدلاءقرابةصلةتربطهالذي

الحاخاميقولالصهع.ذلك)مثلكشاهددبولهسيعادالشخصفإن،موجودةالقرابة

زوجتهالأبقرلمجطبمثابةيظلزوجهافإنأطفالاً،شتركتالفتاةما!طلوحتىيهودا:

!.المرحومة

عدو؟أي(.شريفصديق،حميمأصديق؟صديقأي:مستبعداناسدوواالصديق

اليهود:الحاخاماتيقول.أيامثلاثةمنذالكلامإليهيوجهلم،الخصومةبسبعبالذي

،لبنينالآ،ءتقتلألا:النصهذاشرحتمَّكيف،التهمةهذهفيبهميشكلاالقدماء

أرادواإذا16(.24،الاشتراع)تثنيةيُقتل،بذنبهامرئكلىبلبالآباءالبنونتقتلولا

فهذاأطفالهمالَترفهاأخطاءبسج!للموتيخضعواأنيمكنلاالآباءأنإخبارنا

الاَباءيقتللاأنيجباقترفها:التىِالخطيئةبسببفردكليعاقبيلي:فيماواضح

صحيح.والعكس،أطفالهمشهادةعلىبناءً

القضاءكذلك.الواقعةلإثباتالأقلعلىشاهدي!تبوجوفىتقضيالتوراةكانت

)جاء((بالموتإنسانعلىللحكميكفيلا،ِا-حداًشاهداً))أنينص:الذي،التلمودي

فأماالقاتليُقتلىشهودفبشهادةنفسأقتلمنإكل03(35،الخروجسفرفي

شاهدكلمةوردتأينما،عامةوكقاعدةبضهافىته(.نفستُقتلىفلاالواحدالشعاهد

يتطلبالأمرأنيحددلاالنصكانإذا،اثنينشاهدينوجودهذافمعنىالتوواة،في

".يُصدَّقولامؤكد،غيرواحد،))شاهدواحداً.شاهدأ

الذيالشاهدفقطالمقبولمقبولاً،يكونلنهذاوم،مقنعالماديالإثباتأنوغم

خلفيجريالمتهمرأستط،مقبولةغيرشهادةعنمثلاًإليكمتُنفذ.وهيالجريمةرأى
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نوفالط

عندهاالممَهم،فتبعهحانوتإلىالملاحقالرجلالتجأ،بيدهالسيفشاهرأ،الرجل

إلااتهاممنهناكليح!النتيجهَ.القاتلبيدالمدمىاسميفوامقتولأالرجلهناكرأيت

طيبهَ.سمعةذويشاهدينمنشوهدقدللجريمةالفعليالمرتكبكانإذا

بالحنثالمتعلقالتوراتيالتفسيرأماقاسياً،حكماًتملقىالكاذبةالشهادةكانت

ارتكبواالذين))الشهودوالصذُوقينِنالفريسيينبينوتناقضنقاشموضعكانباليمين

((.الحكملَرارويصدرالسجينيحاكمأنقبلالإعدامحكمبهمينفذلاباليمينالحنث

ق!ل:لأنه،بالموتالسجينعلىيحكمأنالمشظرمنأنهيؤكدونالصدَّوقينِنأنغير

والزجلىباليدواليدُبالسنَوالسنُبالعينوالعينبالنفصالنفسعينُكتشفقألأ

فيأعلنلقدالفريسيونالحكماءعليهميرد21(.91،الاشتراع)تثنية!بالزجل

نفسه)الفر،بينكممنالثعزَواقلعبأخيهيصنعأننوىكمابهأفاصنعوا:الماضي

الافتراضيمكن؟حياةمقابلحياةتعنيفماذا،آنذاكموجوداًأخوهؤالماإذن(.91

أنهاعلىالمعتبرةالشهادةتلقواقدالقضاةيكونأنبعدالشهود،إعدامصطأنه

كاذبة.

نأأي،حياةمقابلحياةهناكستكون:النصلنايقولالفرضيةهذهإبعادأجلمن

الفريسييننظريةوهيجدأالصارمةالنظرية.الحكمإصداربعدإلاينفذلنإعدامهم

مماذبة،أنهاأحدهمبشهادةالشكوُجدإذا:يشوعالحاخاميقولهماهعتتوافق

.التيالعقوبهَلنفسيخضعأنالشاهدفعلى،بذلكقناعةالقاضىِلدىوحصلت

ضده.شهدالذيبالشخصستنزلكاشط

المحاحمة+3

علىوالمتحاكمينالمتخاصمينالطرفينوبمعاملة،المطلقالحيادالمَضاءمنمطلوب

واقفينبالبقاءملزمونالمتخاصمين))فإنوهكذامنهما.لأيالتحيزوعدم،المساواةقدم

للاَخروكذلكبالجلوسلأحدهمالسماحالقاضيولِستطيح.المحاكمةجلسةطيلة

غيرومنللاَخر.يُسمحبينمابالجلوسلأحدهمالسماحيمنعلكنله،تعودلأسباب

مثقفرجلوجدإذابالإيجاز".الاَخروإلزامطويلاً،يتحدثالفرقاءأحدتركالمقبول
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فىالتلمو

والجلوس!باكراًالمحكمهَلاعةدخولىالأوا!احة!منفليس،الدعوىفيجاهلوآحر

))إذا(صالحه.المسألهَتصويةيحاولأنهيف!صَوناضايع!ايجعلالعمابهذالأنهفيها،

ارتداءالأخيرمنفيطلب،فخمةبثيابشالأَضبسيطةب!تيابالمتخاصمينأحدحضر

سماعالقاضيعلىوُيمنع.للأولثيابكمنَلثيابأقذَمله:يق!لأو،الأولمنَ!!ثياب

انلاَخر((.الفريقحضورقبلىالفريقينأحدأقوالى

:الإجراءاتأهميليف!ماوالجثائي.المدنيبينالجلسةخلالالمقاضاةتخحلف

تقولالحقمقهَ.إلىللوصولكثيرةوأسئلةدقيقتحقيقهناكس!ونالحالتينفي

)أحبار(إلهكمالربأناإنيوللضريحللغريبلكميكونواحدأحُكغ:الموراة

وفىِ؟قضاةثلاثةمنهؤلفةمحكمةأمامالأسبابتناقعثرالمدنيفي24.122،

المحاكمهَبدءيمكنالمدنىِفيقاضيأ.وعشرينثلاثةمنهؤلفةهيئةأماماجنائي،ا

الأغلبيةتكفيالمدنيوسي.الجنائيالمجالفيالأولويةوللدفاعالإدعاء،أوبالدفاع

تكونالجنائيوفي.عليهوالمذَعىالمدَّعىِالمتخاصمينأحدلفائدةواحدبصوت

في.الإدانةحالفيصوتينوأغلبيةالتبرعة،حكملإصدارواحدبصوتالأغلبية

يمكنفلا،الجنائيالمجالف!بأما،الجانبينمنالمراجعهَأوالمحاكمهَإعادةيمكن،المدني

لصا2القضاءمرافعةيمكنالمدنىِفي.البراءةعلىالحصولأجلم!تإلاالنظرإعادة

بعدأحدهماتأييدأومساندةطلبللجميعيمكنالجنائيوفيالمدَّعىِ،أوالمدافع

رأيهأبدىالذيللقاضييمكن،الجنائيفيأماهه.الموضوعهَبالإثباتاتمليتفكرِ

فلااجراءة،الصالحرأيهأعلنإذالكناجراءة،ابتأييدقرارهعنالعودة،الإدانةفي

ليلاً،وتُفصلنهارأ،المدنيةالقضايافيالمرافعاتتتم.الإدانةوطلبالتراجعلهنِحق

وفي،بالبراءةيقضيالحكمكانإذانهاراًفيهاالفصلفيجب،الجنائيةالقضاياأها

تُقدَّملاالجنائيةالدعاوىفإنلهذا.بالإدانةيقضيالحكمكانإذااضالىِااليوم

الفصليمكنأيضأالمدنيالمجالوفيالأعياد.أيامعشععِهَأوالسبتعشيةللمحكمة

بينماسناَ.أكبرهمبمنمبتدئينوالدنسوالطهارةالعفةيخصبماالدعاوىفي

الجنائية.القضايافياسعكسايكون

وفهملتقديرعلانيةمدعوونالشهودفإن،بالإعدامحكماًالقضيةتتضمنعندما

تكون))قدوهي:لديناحُفظتالقبيلهذاهننصيحة.أقوالهموخطورةأهمية

موثوقشمخصمنتأكيدهاوتمَّآخر،ثاهدلَالها،روايةأوفرضيةعلىمرتكزةالشهادة
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نوفلطا

الجنائيةالدعاوىأناعلموامضاد،تحقيقإلىسنخضعكمأنناتجهلونقد".بأقواله

الجنائيةفيأماويُبرئ،يسامحقدالمالفمَدرجلالمدنيةفيالمدنيهَ،عنكلياًمختلفة

كانهكذا.العالمنهايةحتىكاهلهعلىتقحاسذياوجنسهدمهمسؤوليةفهناك

طيلأينلقايناوبأفظلعنه:قيلوالذيأخاهلَتلالذي))قائيين((دبالنسبة

دماءصوتإنصندتهاذاالربفقال.لأخيحاوسألعلِّيأعلملاقال،أخوك

ودمأخبكصوتهوالدماءصوت:النصيقولالاوض،.هنإلئَصماوخأخيك

(أخرى)حياةوجود،علىإنسانقضىوإذاواحد،شخصالبدايةفيخلق.جنسه

كله.العالمتدميرإليهتنسحبالتوراةفإن

مكدرةهزعجةبمهمةسأقوملماذاالقدر(بهذاجسيمةمسؤولية)أمامتقولونوهَد

وأوأيشاهذوهوحَلِفٍصوتسمعبأنأحدخطئإوإذاقيل:لكنه،الشكلبهذا

سأكونلماذا:تقولونهدأو)(.5،)أحباروؤوَهُ(حَمَلَفقدبذلكيُخبرولمعلم

المنافقينهلاكوعندالمدينةتتهللىالصدِّيقينأبخيرقيل:ولمحد؟المتهمدمعنمؤولأ

01(.،11)أمثالابتهابخ،

المفرطةالقسوةاتباعبعدبممطلوبأكانفقدخطر.فيالمتهمحياةتكونلاعندها

يصزجالأفراد.بنِنبالعلاقاتالضررإلىبدورهيؤديالذيالمضادالتدقيقفي

.رصدلعدمضرورىِ،غيرالمضادالتحمَيقأن،المدنيةالأحكاممجالفيالحاخامات

هتدينين.يصبحواأنالقادرينالناسأمامالأبواب

الجمعيمثلالشهود؟أقوالتدلَيقيتمكعِف؟هدنيإجراءأودعوىشرحإليكم

منهم.سناًالأكبركدا،مهمتهمحاهلينيخرجونثمءنيهَويقفون،القاضيأهام

للمدعي؟المالمنبمبلغمدينجمليهالمدعىأن،تعلمكنتإذاأخبرنا؟القضاةيسأله

هداعنأخبرن!بأحدهمأنأو،بالماللهمدينأنا:بنفسهليقاللمَدالشاهد؟يجيحب

ذلك.تأكيدعنىلحادراًكانإذاإلا،باطلةوتكونشهادتهتلغىالحالةهذهفى.الدين

يدخلثمزوز.مائتىِبمبلغللمدعيمدينأنهبحضوريعليهالمدعىاعترفلمَد

ينتقل!صابفتبن،الشهادلانكانتإذا.الاستنطاقلنفسفيخضعالناني،الشاهد

الرأيوخالفههسؤول،عليهالمدعىأنقاضيانأعلنإذاأثَا.القضيةلمناقشةالقضاة

وأسلبياالتان!بكانبينماواحدقاضأكذَإذا.الدعوىجدولفيلغىآخر،قاضٍ

ا(عدد.ؤيادةفيجب،رأيهيبدلموالثالث،الاتجاههذافيالاثنان
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التلمود

الأكبرالقاضيلهمويقولالمحكمةهيئةأمامالأطرافتدخلٍاعرار،ااتخاذبعد

مخولاًالمَضاةأحديكنلملماذاهسؤول((.أنخط،فلانمسؤولا،لعستفلان،9سناً:

لكنالرأىِ،هذامنأكن"لممسؤو(جته:عنالمعلنللشخص،الأوانفواتبعدبالقول

الساعي1:كتبلقد"!الأغلبيةيسحكلونإنهم؟أعملأنيمكننيماذا،اعتمدوهؤملائي

11(،31)أمثالالأمر،.يكتمُالروجِوالأمينُالسزَ.يُفاث!يبالنميمة

،جديدةشهاداتتقديمعنالمسؤولةالجهةبهتستطيعالذىِالزمنطالمهما

يجبالبراهينجميع:القضاةلهميقول.الحكمتنفيذبتعليقالسلطةالمحكمةفلهيئة

بعدلكن،الحكميؤجلالمطلوبةالمهلةضمنقدِّتإذايوهاً.ثلاثينهدةضمنتقديمها

إذا:يُسألغاماليل((بن))شمعونالحاخامكان.بالاعتراضئنظرلايوهاًالثلاثينمضي

فيمااكتشافهاهناستطاعلكنه،المهلةهذهخلالالإثباتإيجادمنالرجليتمكنلم

القبوللأن،باطلطلبكفإنالمحددةالمهلةبعدتقدسطأنكبما،القضاةلهيقولبعد؟

نأعليهماذاأيضاً:غاماليلرسئُل.المحكمةلصلاحياتمخالفاًيعتبرالمحددةالمدةبعد

:القضاةلهقالإذابعد؟فيماذلكأدركثموهن،إثباتشهودلديهيكنلمإذايفعل

المسؤوليةتحميلهوشكعلىأنهيلاحظوعثدمالدفيَ،ليس:وأجاب،إثباتشهودقذَم

وسيلةحيبهمنيخرجأنأومعي،سيشهدونوفلاناً،فلانأاطلبوا:للقضاةيقول

كان،الجنائيةالناحيةمن.المحكمةلدىمقبولةتكنلمالتصرفاتهذهجميع،إثبات

.والمكانبالزمانمتعلقةمسائلحوليدوومضادتحقعِقوهناكإفرادلِأ،يُسألونالسمهود

العاممنشطأي)فيسبتيهَ؟حقبةأيفيمواد:سبعحولالشهوداستجوابيتم

أيامهنيومأيفىِالشهر؟منيومأيشهر؟أىِعام؟أيفي(الحادثةوقعت

أنهلَعرفوهل،الرجلهذاتعرفهل؟.مكانأيوفي؟ساعةأيوفي؟الأسبوع

سؤالانيطرح،الأوثانلعبادةيتعلقالأموكانوإذاحذَّرته؟هل؟.جنايةارتكب

عبادته؟تتموكيفيَعبُد؟كانصنمأي:إضافيان

أحدفيترأسزكَّاي""بنأنيُروىشرعاً.يتصرفالاستجوابفترةيطلمن

والبحثالمضاد،التحقيقبنِنالفرقما.التينشجربأغصانيتعلقمطولأتحقيقاًالأيام

وفي.هلغاةفالشهادة((أعرف)الا:بقولهالشاهدصرَّحإذا،الأولىالحالةفي؟الدقيق

مقبولة.شرعيةفشهادتهماث!نعرف"لاكلاهما:أوالشاهدينأحدقالإذا،الثانيةالحالة

ملغيتان.فالشهادتان،الزمنتحديدفيالشهادلَانتنالضتإذاالحالتينوفي
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لانوالط

أنهآخروأعلنالقمرىِ،الشهرمنالثانياليومفيوعَالحدثأنشاهدأعلنإذا

علمقدأحدهماأنالممكنمنينه،مشروعةفشهادتهما،الثالثاليومفيحدث

أقوالإلىالاستماعبعدالشهر،بدءعنتعلنالعلياالمحكمة)كانتالشهربتداخ!!

الشهربدءالأشخاصمنالعديديجهلصثطجديد.منالقمررؤيةعنالشهود

عندالخامس!،فيأنهأكدَّوآخرالرابعفيكانذاسكأنأحدهماأكدإذالكنالقمرىِ(

الساعهَفيحدثتالوا!عهَأنَّأحدهمأ!إذاالاعتبار.بعينشهادتهماتؤخذلاذلك

الساعةأحدهماقالوإذا.مقبولةشهادتهمافإنالتاسعةفيآخروقالصباحاً،الثامنة

"جودا"الحاخامأراد.مقبولةغيرفشهادتهماالتاسعةالساعةآخروقالعشرةالحادية

يبدأالنهارأنأساسعلىممكنةالحالةهذهفيالزمنيهَالمدةالأنالشَاهدينأقواللمحبول

الحاديةالعساعةفيتمتالواقعةأنأحدهمصرحإذاصباحاً(.السادسةالساعةفي

الحاديةالساعةفيلأنهللشهادتينإلغاءهناك.عشرةالثالثةالساعةفىِوالاَخرعشرهَ

عشرةالثالثةالساعةوفي،الشرقجهةمنالسماءقبةفيتزالماالشمستكونعشرهَ

السماء.منالغربيةالجهةفيتكون

تطابقتإذا.دقيقلاستجواببدورهويخضع،المحكمةقاعةالثانيالشاهديدخل

قالإذاالمتهمتبرئةيطلبون.والمناقضةبالمرافعةالقضاةييدأعندها،الأولمعشهادته

:قالالحاضرينالتلامذةأحدأدنأو((،المتهملصالحقولهأريدشيء)الدفيَالشهودأحد

لكن.الع!عمتالتزامالقضاةمنهميطلبعندها((.التجريمبقصدقولهأريدشىِء"لدفيَ

منهفُيطلب،المتهملصالحتصريحعنبالإدلاءرغبتهعنالتلاهذةأحدأعلنإذا

أنهامعالملاحظاتهذه.اليومطيلةمكانه0مغادرعدموعليه،القضاةمعالجلوس

نفسه،عنالدفاعتخصبأقوالٍالإدلاءللمتهميسمحومُطاعة.مسموعةفهي،واهنة

معنىً..لكلاههيكونأنشرط

للغد.بالقضيهَالنهائىِالبتتأجلإذاإلا،سراحهفيطلق،المتهمببراءةالقضاةأقرإذا

شربعنيمتنعونلكنهم،الطعاملتناولويذهبونأزواجأ،الجلسةمنشِسحبونعندها

فتحيعيدون،التالياليومصباحوفي.الليلخلالىالمَضيةويناقشون،اليومطيلةالخمر

رأيهيبدِالذي.نظرهموجهةيسرحونثمباكراًالجلسةويفتتحون،القضيةملف

أيضاًيعبرالإدانةاصالحيصوتومن.رأيعلىومصز،للتبرئةمؤيدأنا:يقولبالبراءة

مِمكنه،المتهملإدانةويطالبيدْعيالمساءعندكانالذياغاضيا.المناشطبأسلوبه
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اللَلمود

!لالالقضاةالترفإذا.ممنوعالعكسولكن.بالبراءةإيحكمرأيهعنالعودةالاَن

رأيهمالقضاةجميعأعطىإذاأما.بالتصحيحالمحكمةكاتبيقومما،خطأكلامهم

ياجراءالمحكمةهيئةتقوم،المعاكسةالحالةفيفووأ.المتهمسراحفيطلقبالبرأءة،

إذاأما.المتهمبراءةعندهافتعفَىَعشر،أحدوأدانهقاضيأعشراثنابزَأهإذا.التصويت

وامتنععشر،أحدوأدانهقاضياً،عشرأحدبرأهوعمنَر،أحدوئرأهعشر،اتناأدانه

إلىتصلقد؟زوجيةبأعدادتكون،الزيادةعددهوها.القضاةعددعندهايُرفعواحد

عندهاوتلاثون،خمسةوأدانهقاضياًوثلاثينستةمنالبراءةتمتإذاوسبعينواحد

حتىالموضوعالمحكمةهيئهَتناقشالمعاكسةالحالةوفي.البراءةعلىالمتهميحصل

المعاكس.الرأيإلىالإدانهَيريدكانمنينضم

يبَّرأ.فاإضهم،الإدانةباتجاهمُجمعةالعلياالمحكمةهيئةكانتإذاالتلمود:فيورد

مثاررأيفهناك،المتهملصالحيتكلمواحدقاضهناكيكنلمإذاأثهعندئلإ،يفترض

يطلقهل؟بالإجماعالقضاةأدانهمتهمئةتبميمكنكيفالبداههَ،صا"منضده.

فيوردهاتفسيرفيخطأحصللمَد.معقولغيرأمر؟عبثيبشكلالمتهمسراح

بتأجيليقومونتترجمأنيجحب،سبيلهأخلىأوطردهالكلمةتفسيرمنبدلاَالتلمود:

الغد.فيالنهائيالحكميصدرونولافوراً،الدعوى

العقوبات+4

الحكمين:بأحدتنتهيأنيمكنهاوقوعها،وتأكدبهانُظرما،قتلجريمةدعوى

يعزىلملحادثاوأنقصد،غيرعنالقتلكانإذاملجأ،تكونهدينةإلىالأبعاد

فعننواكنعانأوضإلىالأودنجزتمٍأنتمإذالهموقلىإسرائيلىبنيأمُز،لإهمال

هلجأالمدنتلككعكونسهواً،نفساكملهنالقائلإليهايهربهلجأمدناًلكم

35،)أعداد،للحكومةالجماعةأهاميقفحتىالقاتلىيُقتلىفلاالوالىِمنلكم

إليكم.جنائيإجرامىِعملأوعمدعنالمَتلكانإذا.الإعدامعقوبة(01،11

بمدحلةالترابيمنزلهسطحتسولِةفييعملالرجلكانإذاالتمييز.لهذاوصفاً

أحدهم،وهتلمنهوأفلتبرميلأيُنزلكانإذاأو،أحدهموقتلتفسقطت،حجرية
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فوتالط

إلىبالنفيعليهيحكمالحالةهذهسىِ.أحدهمهاتلأوسمَطسلماًينزلكانإذاأو

أحدهبم،وهَتلتوسقطتإسطحاإلىالحجريةالمحد(،برفعيقومكانإذا.ثانيةهدينة

كانبينماأو.أحدهمقتلمستباًالحبلوافقطحبحب!المدحلةيرفعكانبينماأو

عامة:وكقاعدهَ.بالنفيعليهيحكمعمدها،وقتلهأحدهمعلىوسقطالسلميصعد

بصببالموتكانإذايطبقولا،النفيحكميطبقال!وطأثناءالموتحدثإذا

فحسب،أ!دهموقتلهضضهمنانقاطعاالفرّاعهَرأسأفلتإذا.السلمعلىالنزول

منيختلفالرأيهذا.ينفئلاالفراعهَيمسمكالذيالرجلفإنجردا،الحاخامرأي

لاَخر.!اخام

في،لأحدهممسبباًالموتبألفراعة.قطعهخلالشجرةمنكبيرفرعسقطإذا

هذاالحاخاهاتبعضيخالفبينما،بالنفيالحكم!وداالحاخاملِؤبدالحالةهذه

عليهسيحكمرجما!،موتفيئوتسببالعامالطريقعلىْحجراًأحدهمألقىإذا.الرأي

كمانالتياللحظةفييدهمنالحجرأفلتإذا:يعقوببناليعازرالحاخاميقول.بالنفي

حجربرميشخصقامإذاأماجرم.ضسؤوليةهناكتكونفلنسإئراً،الفىحيةفيها

ذلكبدخولالحقللضحيةكانإذا.بالنفيسيحكمأحدهموقتل،مليكتهداخل

حطإًلضصاحبهمعظباًدخلإذاأقيل:لأنهيُنفى.لنذلكعكسأوالمكان

فهذافماتصاحبهفأصابا!عودمنالحديدفانفلتالحطبليقطعبالفأسفضرب

إذاهذاصتيستثنى،5(.91الاشترا!أتتنيةديحيا،المدنطىهمنواحدةإلىيصب

الخشهبلقطعالذهاب"أبّاسول((:يقولحق.بدونالمكانفتيموجودهَالضحيةكاثَ

ابنهيضربالذفيالأبفعليستثنينفي.هناكسيكونالحالةهذهفيإراديعمل

بالنفيالأبسيحكمالمنقذ.بعمل!ومالذيوالرجل،تلميذهيؤدبالذيوالمعلم

ومُمينفى،الطريقةبهذهسيُنفىيهودياًيقتلشخصأي.ابنهقصدغيرعنقت!لأنه

والذيفنسطينفيالمقيمالوثنيباستثناءأيضاًالطريقةبهذهشخص!أقتلإذااليهودىِ

كانتإذاالونَني!يُنفىلا.الإقامةحقعلىللحصولالأصنامعبادةعنتخلى

هئيرالحاخامبينمايُنفى،لاالأعمىجودا:الحاخاميقول.بالوثنيةمثلهتدينالضحية

:يقولمعيمونالحاخامكانللضرر.دوافعلهلأنيُعدم،بليُنفىلاالعدو.نفيهيؤيد

يقولعندما:العامةالقاعدةيطبىَ.لاأخرىوأحيانأأحياناً،بالعدوالنفيحكميطبق

غيرعنالإراديالقتليبقى.المعاكسةاسةالحافىِويلغى،تنفوهفلاعمداًقتلأنهالمذنب
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فىالتلمص

ولئيَيد!تاوللىالجطعةُأوتخلَّصُإلأكبر.ااحصا!وفاةحتىالملجأمدينةفيقصد

الكاهنموتحتىبهافيقيمإليهاهربقدالتيهلجئهمدينةإلىوترُذَهالدم

(.35،25إأعدادالقدْس(بدهنهُسحالذيالعظيم

لحبلذأسكحدثوإذا.الحتهمينفىلنبا!مالنط!بعدالأبرأحصاهناتوفيإذا

إلاملجئهمنيعودإ!فالمنفي،بالحكمالنطقلَب!!مهامهأكبركاهنزبدأنجالحكمالنطق

عنالقاتلأنأوأكبر،كاهنوجودعدمفمَرةفيبالحكمنطقوإذاالأخير.وفاةعند

لافالمتهم،الضحيةهوالأكبرالكاهنكانإذاأو،نفسهالأكبرالثاهنكانقصدغير

نفحِه(.)مكانملجئةمدينةأبدأيغاد

تجنيبهوبغيه،ملجئةهدينةإلىمنفيبمرافقةالحكماءتلامذههنتلميذانكلَّف

يحصللاحتىالمتهممرافقةواجبهماهنكان؟الطريقفيسيرهمخلالبالثأرالأخذ

فإنها،وتصميمإصرارسابقعنقتلاًهناكأنالمحكمةهيئةوجدتإذابالثآر.أخذ

"وهيئةللإعدامالفوريالتنفيذهذاإلىتلجأدمالمحاكملكن.الإعدام!كمقصدر

يعتبرسنواتسبعخلالمحكوماًعشرأحدضدبالإعدامالحكمتنفذالتيالمحكمة

ومدهراً((.مخرباًحكمها

سنة.سبعينخلالبالإعدامحكماًعشرأحد:يقولعازريابناليعازرالحاخامكان

فلنالسنهدرينالمحكمةهيئةفيأعضاءكنَّالو:يقولانكاناوعفبئ،طرفونالحاخاهان

فمنإسرائيلممكانيزدادماعندأنهغامالِّيل:بنشمعونالحاخاموأعلن.إنسانيعدم

المجرهإن:تردعقاسيةأحكامصتبَّدولادماءوتهرقالجنائيةالجرائمتزدادأنالطبيعي

فكثرتجمنرةسنينبعدهمهنبنوهموكذلكوفاتهبعدالتاجهنهمكلأولبص

الأوض(.فيالشروو

قطعأالحرق(،بالنارالموت،الرجم:الأوبعةأضمكَالهاهنواحدأيكتسيالحكمكان

السجينيقاد،بالحكمالنطقبعد:آنذاكالمطبقةالرجمطريقةيليوفيماا(صشىَ.!أالرأس

هوسىالربأفكطَّمقيل:هكذالأنهللتنفيذالمعدّالمكانإلىومنهاالمحكمةخاوجإلى

وأسهعلىأيديَهُمسمعههنكلىوليضَعْالمحفَةخاوجإلىاللاّعنَأخرحقائلاً:

وآخر،بيدهرايةحاهلاًالمحكمةبابأمامرجليقف)أحبار(.الج!اعةأكلوليرجُمْهُ

أريدهاشيء"لديَّ:القضاةأحدقالإذا.الأولبصرمنمرمىعلىحصانعلى!اقفاً

الحصانينطلقالحالفيبتحريكها،الرايةحامليقومعندها،عليهالمحكوملصالحصَوله
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توفلطَا

فكان،نفسهعنالدفاعيرلِدأنها!لتهمأعلنلوحتىويوهَفه.الحكمتنفيذمكانإلى

تذكر.أهممِهَلكلامهيكنلمإذا،مراتخمسأوأربعالمحكمهَهيئةأماملنوقوفيعاد

المعاكسهَالحالهَوفي.الرجلسراحلُطلىَعندهاالحليا،المرافعهَيمَبلونالقضاةكان

يعرفأهنمعلناًمُنادأمامهيسير،للمكانتوجههخلالىءالتعذيبمكانإلىيؤخذ

التعذس!مكانإلىالوصولذلك".كَبلويعلنللمحكمةفلعِحضر،فلانلصالحشَيئاً

الاعترافالمحكومنِنعادةهنلأنه"اعرَف،له:المرافمَونالمعاونولىيقولأزرعبعشرة

نرىالآخر.العالمفيحصةلهسعِكونبجرمهيصَرفومنهوتهم،هَيلبجرائمهم

لهواعترفإسرائيلىإلهللربصاهةأقمولديعاكالىكاْأياد"يشوعقولفيذدك

لهويقولبجريممَه؟اعرَافهيكفرهل91(،7،)يشوعتكتمني،ولافعلتبماوأخبرنىِ

الاَخر.الحالمفيوليسأيضاًاليومععِشكسينعصالربعيشَنانغصتلماذا:يشوع

وفعدتُإسرائيلىإلهالربإلىخطنتأنىِجَرَمَألاأعاكانأ:دكذلكالأمر

فعِمَالاعرَافه،عنيُعبزكيفيعرفلاالمحكومكانإذا(.702،)يشوعوممقا،كذا

خطاياىِإإ.جميعصهوتي"ليكفرهذاعنأعلنْله:

عورتهسيسترهاباسشاءتعِابهعنهتنزعالتعذسطمكانمنأذرعأدربعهَبعدعلى

نأغرِيهوذا.الحاخامرأىِذلكاهرأهَ.كاتَإذاالخلفومنرجلاًكانإذاالأمام

.عراةفمسِرجموناهرأهَأوكانرجلاًالمحكومإن:يعلنونالحاخاميثِن

أحديقومرجلينهامهَيعادلهاالأرضعن(الحكم)تنفمِذالعَعذلمجطموضع-ستفع

الطبعِعيوضعهإلىأعادهالاسمَدارةحاولفإذا،ظهرهوعلىأرضأالمتهميالقاءالشهود

الشاهديقوموإلااسعَوفي!.العدالةفتكون،السقوطبفعلالمتهمتوفىِإذا.المطلوب

الرجلانررفعرجلنِن،إلىحملهيحتاججداًتمَيل)الحجرعليهالحجريالقاءالثاني

المَلب.باتجاههصوباًمَوته(بكلالممَهمعلىلإلقائهأحدهمايمَومتمالهواءفيالحجر

علىالرجمهسؤولعِهَتعودوإل!اسعَو!ط.قدالعدالهَتكونمميعَة،الضربةكاتَإذا

دارووأرويلقتلهأولاًعليهتكونال!هودأيديأهكمَوب:لأنهاليهود،جميع

تُضنىَبعدْوفعِما،7(.17الاثشراع)تثنسِهَ،بينكمصالشزَواقيبعد!الشعب

إلاتشَنىَالا:يقولونالحاخاماتأنغيراليعازر.الحاخاميقولكمَاالمرجوهنِن،أجساد

".الأصنامبعبادةلؤمنونالمجرهونكانإذا

بحضالمشَنقة.بابَحاهسمَوجهاهرأةكانخطوإذاالمعبد،بابَحاهالمشنوىَوجهيوجَّه
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افنمصد

بقوله:ذلكيشرحاليعازوالحاخابما!كنتُشعهضأ.لاالنساءبأنيقولوناحاحامات

فيالشعوذهَيتعاط!!اطواتياالنسا،ياعداميعَ!لمشتاكيبنشمعود))الحاخام

شَخص!!محاكمةعدميجحبمنه!!.ثماننِشعهت(غد:البعض!وابكان"عسقلان

يديتربطالأرضعلى-صربواسطةالمضنقةشطأالشنقيُنمذواحد.كيفيومفي

وغرِجدارعلىمستندهَالعارضة)تكون:يشوعالحاخاميقول.يديهمنويسعنقالمتهم

تنزلالموتبعد.الجزارونشِبحهاالتيالحيوالاتبهياكلالشنقيسعئه(،بالأرضمثبتهَ

لحىوُجدتإذا"أ:يقولالذيالقانونانتهاكعدميجبلأنهالفورعلىالجثة

فيبلالخشبةعلىجثتهتَئتْفلا،خشبةغلوعُئَقفقتلالقتلحقهاجريمةٌإنسان

الربأعطاكالتيأوضكتُنجًسًفلا1اللهءتملعونالمعلقلأنتدفنْهُاليومذلك

أسمثشملأنهأهذاشُنىَلماذااغولايمكنء2(21،23شتراعالا)تثنيةميرا،ئمإوو

الجثهَ(.يرىمن)يقولهاالسماوىِالاسمانتهاكهوالنعَيجة،الله

إحداهافيللمحكمهَ.مخصصتانساحتانهناك.آبائهمقبرةفيالمحكوميدفنلا

،الرؤوسالممَطوءىِالثانيةوفيبالنار؟بالحرقالمحكوصرِْووماد،المرجومةالأجسادترقد

عيئةالمحكومأهليرافهتهفاك،لدفحهاالعظامتُجمعالجسد،يتحللعندماوالمشنولَين.

قلوبنا،فيعليكمحقدأنضمرلاأننا))أعلموالهم:ويمَولونعليهمويسفَمونالمحكمهَ

.المعتادةالحدادطعَوستطبىَلاا-لالةهذهوفىِإحادل((.ابحكمكمنعترف

وألأبيهالنَانيةالمرأةأمه،معالمحرماتارتكابكاتَ:بالرجمعليهاالمعاقبالجرائم

معامرأةأ!لر!لللطبيعةالخالفةالشاذهَالعلاقة،السحاق،اللواطزوجتة!إوالدةحماعه

الأرواحمناجاهَ)القنفذ(،مولوخلعبادهَبالنارطفكقتل،الأوثانعبادة،التجديف،حيوان

معالجنسيةوالعلاقات،والأمالأبسَتم،السبتحرمةانتهاك،التنجيمالموتى)اسمَحضار

العائلي.العصيان،الشعوذة،لشخصأشلمنطقةالأوثانعبادةتعليمبة،مخطرفتاة

عنيُعلن:الإعدامحكمفيمطبمَةكانتَالتيالأخرىالطرقتنفيذكيديهَإليكم

الحركة،يستطيعلاكياغمامةاوسطركبعَهحتىيقف!رقاًبالموتا!ومالشخص

منبشذَهالسحهودأحديقوم،خفيفبكفنيحاطثم،القماشمنبرباطينعنقهيُحاط

الحك!اضفذ5يس!علثمَّفمه،المحكوميفتحأنإلىالنَاني،الطرفمنآخروشاهدطرف

.أمعاءهفتحرقفمهفيويرميه(سائلبىصاصفمهفييوضعأنهالجمارا)تقولفمَيلاً

لنبالحرقالقائلفالقانون،بالخنقالشهوديديعلىمات))إذاجودا؟الحاخاميقول
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.تنولظا

المشتعل.الفتعِ!فيهليدخلبالملاقطفمهلُفتحأوينفذ".

جوداالحاخاميقول.الرومانيةالطريقهَعلى،بالسيفينفذفكانالرأسقطعأما

شجرةجذعخسمبيمسندإلىالرأسيسندأنيجب،مخجلةشائنةطريقةإنهاعنها:

بالفراعة.الرأسلَطعيتموأنمثلاً،

أما.الطرقباقيمنأكثرمخجلاًسيكونتعنيهالذيالموتهذا:الحاخاماتأجابه

بالضغطالشهوديقومبالحديد،بالموتالمتعلقةالأولىالمرحلةنفصيكروفهو،الخنق

العلاقاتهم:حرقاًبالمو!علمِهملِحكم"الذين.الموتحتىالعنقعلىوالشد

وأمجرمابنة،كاهنابنةمعالفسهتتعاطيوابنمَها.الأممعلرجلالشرعيةغيرالجنسية

بقطععليهممحكوماًكانمنووالدتها.وحماته،حماتهابنةأو،ابنهزوجه،حفيدته

.الأوثانعبادةفيسقطواالذينالمدشِةوسكان،والقتلة،الرأس

اختطفهنأو،ووالدتهوالدهعلىبالضرباعتدىهنعلىبالخنقيحكمكان

كاذبنبيّالعليا،السلطةقراريحترملمالذيالمسن،النخاسةسوقفيليبيعهيهوديأ

ابنةمعالفسىَوممارسة،الكاهنابنةضدالزورشاهدالزَّاني،الوتنينِ،باَلهةيبشر

الكاهن.

لَطعبالناهـ،الحرق،الر!مالمتَّبع:الرَتيبالأشدتُطبقبعقوبتينالمحكومالشخص

سيخضعومنمخدِّر،شرابللمحكرميخقدمالموتوطأةتخفيفوبغية.الخنىَ،الرأس

لذيالمسُكرأعطواأقيل:لأنهنبيذ،كأسفنيبخورحبةيُعطى،بالموتللحكم

ضروهميذكرواولافاقتهموينسواأفيشربوا،المرةالنفوسلذويوالخمرالمشقة

لكن،الشرابهذايقِّدمنأووشليمنساء"إنأيضاً:قيلوقد-7(6431)أمثالبعد(

للجماعة.الأمواللجمعيكرستمنهافإنيمتنعنعندما

بغيابأحدهملتل))منالتاليهَ:الحالاتفيالمؤبدبالسجنالشخصعلىيحكم

فيوماءًالضيقفيخبزاًالسيدأفيعطيك:03c02(إشعيا:يقولوكماشاهدأي

الجمارافيوردأ.معلمكتريانعيناكتكونبلبُعدمنهعلمكيتواوىولاالعث!دة

سوىيوجدلاعبدماشهود؟دونمذنبأنهالمتهممعرفةيمكنكيف:التاليالنقاش

لذلك.وأنبِّهالشهودأُهملعندها:يقولصموئيلوابكانواحد.شاهد

الأمشلةبخصوصليسلكن،النقصفىِتناقصهناككانعندما:السلطةأجاتجط

(..زمان،)مكانالسبعة
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اللَلمود

يُغذىكأن؟فعلته!صروالذيالجلدلعقوبةتعرضرجلأيضأبالسجنيحاكم

المحكمةإلىتعودالجسديةبالحقوباتالأحكامصلاحية.معدتهتنفجرحىَبا(سشعير

ثلاتةمنالمحكمةتكونأنطلبالحاخاميينأحدأنمعأعضاء،ثلاثهَمنالمؤلفة

علىالتعدىِحالفيبالسوطالجلدالقانونيعاقب،عمامةوبصورهَعضواً.وعسرين

عليهايعالحبالتيالخالفا!منلا((.أن"عليك:كالتاليواالتوصاغتهالذيالقانون

انتهاك،للزواجالمحرمةالقرابةبدرجاتالمحرماتبارتكابالمتعلقهَهيبعنَمكلبهذا

المحرمة.بالأطعمةالمعبد،حرهة

الضرباتمن))كم.جلدةوثلاثينتسعاًبالسوطالجلداتلعددالأقصىالحدكان

يطرح!الجلديستحقمذنباًكانأطبىقيل:كماواحدةجلدةنالَصأربعونتنفذ؟

لئلايزيدول!أوبعينئجلدبالعدد.ذنبهقدوعلىحضرتهفيبجلدهويأهرالقاضي

،252الاشتراع)تثنيةكنيرة،جلداتذلكعلىؤادإذاعينيكفيأخوكيُحقر

الأوبعينتنفيذوالأفضل.الأربعينمنقرلمجطعددأييهوذا:الحاخاميقول-3(.

للقسمةقابلاَالضرباتعدديكونأنيجبلكنأخرىقاعدةتعتمدلم.بالضبط

تنفيذخلالوُجدوإذا،وثلاثينتسعاًفليكن،بأربعينالعددحُذَدوإذا.ثلاثةعلى

منيعفىعندها،الضرباتمنالعددهذاتحمُّلعلىقادرغيرالشخصأنالعقوبة

يحتملالشخصأنووُجد،عشرةثمانيةإلىالعددووصلبالجلدحكمإذا.الباقي

تنفذمرلَين،بالجلدوعوقبمخالفةالشخصارتكبوإذابكاملها.العقوبةتنفَّذعندها

للجلداتبعدهاويخضع،قواهليستعيدالوصطلهيتركثم،الأولىبالجلداتالعقوبة

ضخمة،عارضةإلىمربوطتانيداه:التاليالنحوعلىبالسوطالجلديوصف.الثانية

كاشطإذافرقلا،العنقحتىثيابهبرفعالكنيسموظفيقومجهة،صتواحدةكل

بالجلد،المكلفيعينثموهنخلفهحجراًويضعصذره،يعرَّي،مرتينمخاطةأوممزقة

منوقيقةبأربطةوالأسفلالأعلىمنويثبتهمراتأريعالمجدولالجلدمنسيراًويمسك

ثلث.المحكوممعدةإلىويصلعرضها،والسيراليد،بطولالسوطقبضةالحمار.جلد

جالساًأوواقفاً،المحكوميضربلاالظهر.علىالباقيانوالثلثانالصدر،علىالضربات

ويأهرالقاضييطرحهالجلديستحقالمذنبكانأفإنقيل:لأنهللأماممنحنياًأو

قوته.وبكلواحدةبيدبضربهالمنفذيقوم25،2(.)تثنيةبالعدد(ذنبهقدوعلىجلده

التوواةهذهكلامج!يم!ظلأوإنلِلي:ماالجلدأثناءسناًالأكبرالقاضييقرأ
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نوتلظا

يجعلِ(58)إلهكالرهيبالمجيدالاسمَهذاوتتَقبهوتعملالسفرهذافيالمكتوب

خبيثةَوأهراضاًواسخةًعظيمةًضربأتنسلكوضرباتعجيبةضرباتكالرب

رواية95(-2558،الامَشراع)تثنيةالجلدأثناءذلكالقاضييكرو)95((واسخةً

كيبهواعملواالعهدهذاكلامأفاحفظواالجلد:أثناءالقاضييقولهما:تقولأخرى

3المزموروينتهي(92c9السابق)السفرقضعون(ماجمحفيترشَعدوا $:77c!أ"و

يستعيدثمكُقَهُ(سُخالهيُهيجولاغضبهوذمنويُكثريُهلكُولاالإثميغفروحي!م

أيةالمنفذيتحملولا،بجلدهيقوممنيدعلىلتوِّهالمحكوميموت.الأولالنص

إذا.ملجئههدينةإلىبالنفيالمنفذعلىفيحكم،زيادةضربةضربهإذالكنه.مسؤولية

هنالإضافيالعدديهملعندهاالجلد،خلالبرازهحبصمنالمحكوميتمكنلم

((.بالتماإذاوالمرأةبرازهطرحهاإذاللرجل))بالنسبةجودا:الحاخاميقول.الضربات

يهلونأيابمأسبعة:التاليةالصيغةنستخدم.للقوانينالخالفاتببعضيمَعلقفيما

اليوممنخميراأكلىهنكلف!نالخميرمنهناؤلكمتُخلونالأولاليومفيفطيراً.

يشرح12،15()خروج،إسرائيلهنالنفصتلكتنقوضالسابعاليومإلىالأولى

جمما،الحاضالقانونحمسبلكنه.الأربعينسنفيالموتإلىإشارةذلكأنالتلموفى

يتمالطريقةوبهذهندموا،ماإذاالسوطلضرباتالخضوعإليهمالمشارللمذنبينيمكن

وبذلك،بالسياطللجلديخضعونبالطردعليهم))المحكوم.مخالفتهمعنالتكفير

يدعلى"بالموتمرتكبيهاعلىمحكومأخرىجن!".الأولىالعقوبةمنالعفوينالهم

الستين.سنفيالموتإلىالإشارةذلكوتفسيرالسماء((،
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المدنيالقانون-ب

والتعويضاتضراوالأ+5

فيأضرارللأفراد،إهانات،المدنيةالخلافاتأنواعمخمَلفتعالجالتيالقواننِ

ميتنريا(())بابا،الأولالبابأيكامَّا(())بابا:مؤلفاتلثلاتةموضوعأتشكلالأهلاك

الأخير.الباببمعنىباترا!أ))بابا،الأوسطالباب

عنهسؤولفردكلعام.نجشكلالأضرارالأولإلباب({كاهَّا))بابايشرح

النابخالضرويخصّه،الذيَأمرولياوبواسطتهإماللغيرالمسمببَّهوالأضرارالأخطار

أربعةعلىموزعهالضررهادة)إصلاحها(عنهابالتعويضمجبرفهومثلأ،لهلحيوان

هنأصنافأربعةهناك.التوراةفيذكرهاوِردخاصهَحالاتمنمستعارة،عناوين

افووبدلىفليعوض،باعهثمفذبحهشاةأوثوواَأحدسرقإذاأالثور:الأضرار:

حفرأوبئراًإنسانكشفأوإنالبئر:22،1(.)خروجأوبعأ،الشاةوبدلخمسة

إلىِويؤدهالبئرصاحبثمنهفليغرمحماوأوثووفيهافترذَىيُغطهاولمبئراً

حقلاَأحدهموعىإذاأ:الرعي.34(-2133،)خروجله،يكونوالميتصاحبه

يعؤَض(كرمهأوحقلهأجودفمنغيرهحقلفيووعتبهيمتهفأطلقكرمأأو

وأأكداسأوأحرقتشوكاًولاقتناوخرجتإذاأ:الحريق؟(.22،)خروجٍ

من22،6(.)خروجيُعؤَض(الناوأوقدفالذيالحقولىفيماسمائرأوقاتماًسنبلا

يقعوارتكابهامنهاالحذرأخذفالواجبالأضرار،يسببتقدمماكلأنالطبيحي

ديمةدفعبالعمللَامهنفعلى،أمتعتهفيضررذلكعنزحمجفإذااغرد،اء،تقعلى

هيكهذهحالةفيتطبيقهاالواصطالعاهةالقاعدةأهلاكه.بأفض!!منالضرو

الذيالضررعنمسؤولفهوما،شيءعنهكانك!!فيالمسؤول))إلفرداضالية:ا
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نوتالقا

يسببها((.التيالأضراوعنا(ضاجمةاضعويضاتاجميعبدفعوملزميسثبه،

يليفيماوحاد.دقيقضقنضإلىمؤديةبدورها،تنقسمربكلالأالفئاتهنفئةك!!

ينطحالذيالثوروضعإتيعاأسذياالقانون:ا!لأمثلةبعفرمعالرئيسيةالخطوطنجعض

اصأةأووِحلأقْىِؤ!عإنأ:)1الخروجسفرمناضوراةامنْيستصهـت،بقرنيه

أمصهننطّاحاًثوواَكانفإنبريء.الثووووبُّلحمهمنيؤكلولاابؤوفل!رجم

وصاحبهالثووفليرجماهرأةأووجلاًوقتلىيضبطهولمصاحبهعلىفأش!هدقبلفما

يطلق.الميلهذاعليهيظهرلاهنشب!تللنفح،الميالالثورب!تتيزالتوراة!ل(.أيضأ

يدعىالنطحعليهيظهرومنبمسِط.أوبريء"تام((،اسمالميلعليهيظهرلامنعلى

وتطلهتأتلاثة(أيامعدةهنذبالنطحبدأالذيالثورعلىمؤادكلمة)تطلق"مؤاد((

،العقوباتأشدالمالكعلىتطبق(أيامثلاثةمنذينطحلمالذيالثورعلىتامكلمة

للغاية.إلصارمةالاحتياطاتاتخاذعليهيفرضالوأجبحيث

تخرجأفعال"خمسةنوع:كا!عاىالعقوبةتنطبقكيالتميزهذاالحاخاماتشرح

نطحفإذامؤاد،يعتبرلا.الداجنالحيوان))مؤاد((0الفع!!منوخمسة))التام"الفعلهن

أماأوضاً.وألقاهلبطهءذاعضَّه،إذا،أحدهمنطحإذا(،مراتثلاثمن)أقلبقرشيه

الناتجةالأضرارالغذاء،النظامعلىتؤثرالتيالأسنانكسرمثل))مؤاد((فيسببهاالأضرار

فهوللنطحميالأنهمعروفثور.عصريقهفيبهاثحيئاً!سرماإذا"مؤاد((.فهيبقواسمه

البشريئنأخيراًال!ط.الخاصةبالملكيةضرراًيلحقالذىِكالشخصمثلأ))هؤاد((،

إلىتصل"تام"الحيوانيسببهاالتىِالأضرارعنالتعويضات))مؤاد((0!محسوب

.الحيوانبيعسعرحمسبالنصف

!طلك((."ساأفضلمنالضروكامليدف!عليهالمدعىفإن))مؤاد((،حالةفيلكن

كائنكل"يعتبر:مبصعة!بطريقهَالبشر،علىمؤاد.مفهومٍتطبيقثَيانيةملاحظةيجب

التعويضعليهنائماً.أومستيقظأقصد،غيرعنأوقصداذاسثفعلإن"مؤاد((،بمشري

كان.ظرفأىِفيسبَّبهضرركلعن

فيحفرةأحدهمحفر))إذامفتوحهَ:حفرةعنالناتجةبالأضرارالمتعلقةالقوانيهى

عنالمسؤولفهوبالعكسالعكسأو،العامالطريقعلىفتحةلهازصنعخاصهَ،هلكية

وإذاالمسؤولفهوللغير،وهىِالخاصةملكيةعلىفتحهَلهاحفرةوجدتوإذاالضرر،

قاممنهوفالمسؤولحمارأوثورفيهاوسقطالعاءالطريقعلىحفرهأحدهمحفر
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فىالتلمو

طويلة،طشِية،سطحعِةعميمَة،الحفرهَ،بأشَكالالمسؤوليةتتعلقولا،الحفرةبحفر

!صلمهَالتوراةتستعمللماذاصسذلك،الأمركانإذا.زاويةأدرالخندقضَعكلعلى،دائرية

وإذاالمِد،عرضأهثالععنَحرةيعادلعمقاًيصَرضالمميصَالحادثأنعلىلتدلحفرهَ؟

حكرمنفالمسؤولفيها،وماتذلكمنعمقاًأرَوحفرةفيثورأوحمارسمَطها

أيضاً"هسؤوليةفهناكالحيوالىجرحماوإداالحمرهَ،

جمعاإذاصاحبها.منإذندونخاصةملكيةفيالقطيعرعيسببهاالتيالأضرار

القطيعقامإذامسؤولغيرفهومنا!شه،بشكلعليهاوأقفلزرلمةفينعاجاًأحدهم

وأالسياجفيهايكسرالتيالحالةفيمسؤولعرِوهولالأضرار.وتجطالسياجبكسمر

بفكاللع!وصقاموةتاالأضرار.فىِوتصئبالقطيعوهربلصوصبواسطةالأبواب

.اللصوصعلىتقعفالمسؤوليةالضررفيوتسببتالحعِوانات،بعضرباط

قاصر،أولمصَوه،أو،أبكمأصبمإلىبهوأوكلالعراء،فيقطعأأحدهمتركإذا"

جميععنمسؤولالقطعفمالكمسبباًالأضرار،انغيرأرضإلىالقطعانطلقنمَّشم!ت

سطتإذا.المالكوليسالمسؤولهوفالأضرِراع،إلىيوكلهاعندمالكنالأضرار.

ماتعويضيجبالطرلِق،هنأخفضبعسَانعلىالعامالطريقهنالحيواناتبعض

كاهلدفععندهافيجبالعاديبابهمنالبستاندخل!إذاأما.الحيواناتأكلته

الضرر.

حيواناتودمَرتطلب،دونغيرهحقلفيشخصيهَأملاكاًأحدهمأودعإذا

المودعةالأثمياءكاتَإذاأما،للتعويضهنامبهانفلا،الأملاكهذهالحقلصاحب

عندلكنذلك.عنمسؤولفالمودع،الحقلصاصطلحيواناهمَهالأض!ساربعضتسبب

.مسؤولغيرالمودعةالأشياءفصاصا،المالكموافقهَأوتفويضلرجود

مشتعلةمواديجلب"هنحرلِق::العنوانهذاتحتتدخلالمَيالموادبعضإليكم

لكنه،بشريقصاصلأييتعرضلافإنهقاصر،طفل،معتوه،أبكم-أصممع

يكونعندها،عاقللشخصالمشتعلةالموادنقلأوكلإذاالسماء.عقابيستوجب

قابلةمادةيحملخلفهآخرشخصويمشيالنار،يحملأحدهمكانإذامسؤولأ.

علىتقعمسؤوليةفلاافار،حاهلأماميمسعيكانإذاأها.مسؤولفالأخر،للاشتعال

الريحتسبَّب!إذاأما،المسؤولفهو،الحريقوسبَّبثإلتَشخصحضرإذاالأخير.

أحد.علىالمسؤوليهَتقعفلاالحريقبمعل
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نوفلقاا

إذاذلك.علىايلإجابة6الحدافعلىالضرر،مسببةمطرقهَتحتشرارةانطلقتإذا

أحدهمحانوتالحَتانمنقليلودخلْ،العامالطريقعلىبالكتاتمحملأجملسار

الكتانحملهالكفإنالبناء،فيحريقنشوبمسبباًاضاجرامصباحبملامسةواحترثَ

لاالكتانفصاسطالمح!!خارجمشتعلأالمصباحالحانوتيتركإذالكنالمعسؤول،هو

مصباحهوالمعحمباحكانإذاذلكمن))يستثنىجوداالحاخاميقول.المسؤوليةيتحمك

))خانوخا".ا(لعيد

السسطوالسرلَهَ،عنالناتجهَالجثائيةالأضرارخمَا(())بابايعالجالثانينصفهفي

المميزا!،بعضالتوراةتوضح،بالسرقةيتعلقفيما)اللصوصية(.ائطرققطع،العنيف

إذاأ،النصفوأحيانأأضعافأربعةأو،أضعافبخمسةأحياناًالتعويضتطلبفهىِ

أوبعاًالعث!اةوبدلىخمسةالثووبدلفليعوضباعهأوفذبحهشعاةأوثووأأحذسرق

الواحدبدلفليعوضشاةأوحماوأوثوومنحيةيدهفيالسرقةوًجدتوإن)1(،

فإنمنزلهمنفسرقتليحفظهاأهتعةأوفضةلصاحبهإنسانأوفعإذا4(،)اثنين

حيَّةيدهفيالسرقةوُجدتأوإن7(.ارو،22أخروج،مثلينعَوَّضالساوقوجد

دفحإذاأ4(.)22،خروجأاثنينالواحدبدلفايعوضشاةأوحماوأوثووهن

الساوقوجدفإنمنزلهمنفسرقتليحفظهاأمتعةأوفضةصاحبهءإلىإنسان

بنجوخانانتلاميذ"كانإيحائياً:شرحاًالتلموديقدم(.227،)خروجمتن(صُّض

وأأربعيدفعأنيجباختلس)من؟بقسوةالسارقتعاقبالتورالماذالِسألونه:زكاي

ويدفعالكسرأوبالخلعمنزلاًيقتحمالذي)المعتديمنأكثرعنه(،أضعافخمص

يقومعندما،وعبدهالسيدبنِنيساويالمهاجم:الحاخاميجيب-سرقالَه(؟ضعف

ولاعينتراقبهلاالأعاليفيكأنهيتصزَف،مختلفالساوقولكنسراَ،بالعمل

أذن((.تسمعه

القاعدةلهذه((الواحدةمقابلنعاجوأربعواحد،ثورمقابلثيرانخمسة))سيدفع

للعمل:الكبرىالفضيلةهيماانظروامئير":الحاخاميقول:سببانالتلمودبرأي

يتعدقعندمالكنٍ،عملهإكمالهنمالكه)يحرمعملهمنثوواًيخرجالذي))السارق

خمسة.عنبدلاأضعافأربعةنسبةتأتيهنامن،للعملضياعفلا،بنعجةالأمر

الثوريمشىِ،الشخصيةالكرامهَأهميةانظرواؤكّاىِ:بنجوخانالحاخاميقولبينما

اطخروف،بالنسبةلكن.سرقتهثمنأضعافخمسةيدفعوالسارق،أربععلى
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الخفِد

.أضعافبأربعةإلايعوضرفلن،كرامتهيفقدوبذلكنمِسرقه،حملةاسساروَفا

لأن،أضعافخمصأوأربعمنسترألاعردغالباًمومحصحوثاضعفا4بنسبالتعويض!

ثورسوىالأ%يخرةتعنيلابينما،الحيةأنكائناتسائركماالأشياءكلىيطبَّىَالأول

خمسةافووبدلفليعوضباعهأوفذبحهش!اةأونعجةأوثوواًأحدسرقإذاأنحجة

يذبحزصت،الضعفإليهيعيدفلالصاًيسرقكأ220،)(.)خروجأوبعاً،الشاةوبدل

.أضعافنجمسةأوأربعهَا!سارلَهيعيدفلاهسروشاً،حيواناً.يبيعأو

آخرين،بشاهدينالقناعةوتأكيد،شاهدينوجودشاة()ثور،بسرقةإلقناعةتقضي

نفسه:الشيء.القيمةأضعافخمسهَأوأربعةسيد!فإنه،انالحيوهذاوباعذبحأنه

وبا!مات،وذ،سرلتإذا-الأوثانعبادهإلىاسلإنصرافاشط،ايومشذبحيهسرقهإذا

سرقإذ!-صورأوالدهوتوفىِوذبحباعثم،لأبيهسرقإذا-ا(خفرانيوهأفيالحيوان

خمصأوأربعالمعنماعلفبا!إرجاعيُغرَّمفإنهاسلهيكلبعدفيماوقذَمهو*بحهالحيوان

فيذبحهإذاأش،أس!سلاباأليصعمأوكعلاصا،لاستخدامهالحيوانوذبحسرقإذا-مرأت

الأخيرت!ت.أضينالحافييبرئهشمعونالحاحامفإن.التدنيسبدوافعالمعبدهـحة

أحدهموشاهده،والشاةالثورسرقةعلىشاهدينبوجودالقناعةكاتَإذا

سحكون،أضعافخمسةأوأربعةلا،بالضعفتغريمهسيجب،الحيوانذبحأنهشخصياً

وأ،وثانارلعبادةالانصرافقصدالسب!يومالحيوانزذبحسرقلوفيمانفسهالشيء

إذاأو،باعهأوأبيهموتبعدذبحهولوفوراً،*لكبعدماتالذيأنجيهمنسرقهإذا

)1،2،4،+(.خروجوباعهذبحهثمللمعبد،وقدَّمهسرقه

فئاتخمسصلاحياتمنتكونأنيمكن،العنفأضرارعنالناتجهَالثكوى

الضر،أشمياء:لخمسةبالمَعويضملزءفهو،قريبهعلىالعنفيمارسمن:قضائية

الإذلالى.)البطالة(،اسعم!!اعناضوصفازمناضمفاء،احتىالعلاجوايلألم،العذاب

الضحيةفتعاهل،السطقكسرا(جد،صطعالأثنتين،أوواحدةعين.فقدتإذاالضرو:

كانإذا:العذابالتعدىِ.وبعدقب!!لَيمتهتقديرويجري+.السوقفييباعكرقيق

كانلوحتىمسماو،أوسيخ،بواسطةمتفاوتةوبأعماق!رشتبعدةمحروقأا!سخص

هاإذا))شخص((ظروفنفسفييُحسبوضوض،دونا(غدم(أواجدا)فيظفرعلى

.والمعاناةالعذابلنفصتعرض!!

وههأ!سة.االعنايةبدفعملزممسببهعانجرح،3حصلاذاالشفاء:حتىالعلابم
هـ.-ء?
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نوتالط

جديد،هنوانفتحعادثم،الجرحبسببحدتَإذا)الانتفابخ(الوؤمهَعنأيضاًمسؤول

عاتقعلىتقعالعلاجتكاليفجميعفإنأيضاً،انفتحتم،الثانيةللمرهَشُفيث

.العلاجدفعمنعندهايعفى.كامل،شفاءحدثإذا؟الفاعل

يكونأن)يمكنخيارمزرعةطرسكمتلمثلهاالجريمةهذه:العملعنالتوقف

قدمه.أويدهثمنوصاعداًالآنمنيتلقىلأنهمقعد(أوأكتع

الشكوىهذهتحدد.لهتعرضولمنالمسببللفردالقانونيبالوضعتتعلق:الإذلال

شيكلاً()سبلاً،يدفعأنفعليه)بقبضة(،قريبهأحدهمإذ.أ3!ربيلي:بماالأخيرة

براحةصفعهإذازوزمئة)وتعادل))هانا((يدفعآخررأيوبحسبؤوز4وتعادلواحداً

زوز.004//اليدوبظهر))زوز((،مائتيعندهايدفعاليد

إذاأو،ثيابهعنهنزعإذاالاَخر،بصاقهوأصاببصقوإذا،شعرهأوبأذنهشدَّهإذا

بشهرةيتعلقالكلزوز.004//دفععليه،عاهةساحةفىِلامرأةالرأسغطاءرفع

إسرائيل،فيالفقيرحتى:يقولكانعقبةالحاخاملكن،المهاجمالشخصوسمعة

وإسحقإبراهيممنينحدرلأنه،مضادةلظروفتعرضحراًشخصاًاعتباوهيجب

.ويعقوب

الكتابفيجاءكماالمدلولالجماراتناقشالأضرار،منالفئةهذهبخصوص

علىتطبيقهاالواجمطالجسديةالعقوباتنظرية،بقوةلِرفضونالحاخاماتكان.المقدس

المالي.بالتعويضالقضاءحكمعلى،يؤكدونوكانوا.النوعهذامنالإهاناتمسببي

!عناههذا24(211،خروج،برخلٍىووجّلاًبيدويداًبسبئوسنّابعينأوعيناً

الضائعهَالعينأنلنفرض-المذنجطعينقلحهذايعثي:تقولهالاًبالمالالدفع

عينالمَوراة:حسبعندئذ؟هذايطبقفكيف،صغيرةوالأخرىكبيرةكاتَ

آخر،شخصذراعقطعأكتعاًأنأوأحدهمعينفقأكفيفاًأنلنفرضأو؟بعين

تعلن؟بعينعين:القاعدةهذهعليهتطبقفكيف،قريبهساقيقطعمقعدأوأن

الربأناإليوللصريحللغريبلكميكونواحذأحُكم2422X،)أحبارالنورا

للجميع.متساوقانون(إلهكم

أقطعاللصوصيهَأوالسلاحبقوةالسرقةنفسهالمؤلفيهتمالأخيرالمقامفي

منهليصنعآخر،لمنَ!خصيعودخشباًأحدهمسرقإذا:الخصوصبهذايقول(.الطرق

سرقإذا.لصاحبهالإجماليةالقيمةسيدفعفإنه،ثياباٌمنهليصنعصوفاًأوأثاثاً،
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ا!ود

بجزومَام،بالصوفمكسئِاًخروفاًسرقأوبعد،صيماوأنجبصَحاملأ،بمَرة!لأحدهم

لاحملاًسرقوإذا،حوزتهفيكانتإذاإلاتنجبلابقرةأحدهمسرقإذا.صوفه

يأ:العاهةالقاعدةإنها.سرقتهلحظةالحيوانقيمةسيدفعفإنهجره،بعدإلاصوفهينمو

رقيقاًعبداًأوحيوانأشخصمنأحدهمسرقإذا.سرقهماقيمةدفعُعليهطريققاطع

يتعلقعندمامئير:الحاخاميصزَح.السرقةلحظهَالقيمةسيدفعفإنههرموا،الذينمن

والتيتخصكنقودقطعةسرُقتإذا.جصكهاإليك:القوليكفيفإنهبالرقيقالأمر

يومفىِالمحسوبةالأوليةالقيمةسيدفعفإنهفاسداً،خمرأأوتعفنتثماراًأو،ضاعت

السرقة.

عللِهاوالعنَووالأشياء،ملحية-ة

وسنسعير،الملكيةونقل،بالتملكالمتعلقةالختلفةالمسائلميتزيا""باباالمؤلفيعالج

يحضرلاعندما،عليهالعثورثمشيءملكيةمعرفةإلىيليهاوماالتاليةالفقرةفي

)القدأحدهما:يقول،المحكمةأماميمثلانثوبعلىمتخاصمانبه.للمطالبهَصاحبه

؟الثوبملكيةعلىمنهماكلأصرَّإذانفسهالشيءالاَخرويقول"،عليهعثرتُ

إلىوزععندئذالنصفهنأق!!إلىيمتدلاالشيءهذاحقَّهأنمقسماً،القسمفعليهما

بينهما.قسمين

حقهأنالأولويقسم((،نصفه"أملكوالاَخرلي"كُلُه"الثوبأحدهما:قالإذا

بالترشبما.الكمياتيمنحانعندها،الربعوالاَخر،أرباعثلاثةالأقلعلىيشمل

هنهماحط!قالوإذاالاَخر،وقادهأ-ررهماامتطاهأوحصانأ،شخصانامتطىإذا

يتمعندها،النصفمنأقلليسبالحصانحقَّهأنمنهماكليُقسعملي((،))الحصان

لديهمكانإذاأو،الوقتنفم!فيمعأيمل!انهأنهمااعترفاإذابينهما.مناصفةالتوزيع

القسَئم.دونالقسمةفتجرفي،الواقعةويؤكدونشهود

ويقولمفقوداًثعيئأويلحظ،دابةراكباً،الطريقعدىمسافراًأحدهمكانإذا

مقبولة.لبتهمحكاإفإن،ملكيالشيءهذا:وقالرفيقهالتقضهفإذا،إياهأعطي:لىهـفيقه
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نوتالقا

مقبولأ.يكونلنفالطلبلاحقاً،بهطالبثمالراكبإلىالشيءأعطىإذااممن

به.المطالبةللأوليحقلذ(سك،آخروسبقه،بالتقاطهوهئَمشيئاًأحدهمفَحاهدإذا

وأ،وثنيةامرأةأورجلاًالرفيقكانإذاالضغرى،البنتالأصغر،الابنعليهيعثرها

وامرأةر!لاًالر!يق،راشدينوالابنةالابنكانإذاالأخيريخصفالشيء،زوجة

عمَدفيعليهالمترتج!المبلغالزوجلهايدفعلموإنحتى،مطلقةوالزوجة،إسرائيليين

أولاً+هـجدهأواكتشمفهمنيخصعليهلُعثرالذيفالشيء،الزواج

اكتشا!أملعنالتخلييتمعندماإلايطبقلايُحفظ،عليهيُعنَرماكلمبدأإن

الأهريتعلقعندمانفسهالحسببعنه.الإعلانوجدهمنعلىوَوَجَبَ.الأولالمالك

وأ،الحقيقيمالكهاإلىبالتعرفجديرةمميزةعلا!ةأيتحمللاأثمياءعلىبالعثور

بدقة.وصفهاأوإليهاالمعرُّفيصعببحيثأوصافهاتُلفتأفَمياء

،الأخرىللأثمياءبالنسبةأهاوجدها،هنتخصُّعليهايُعثرالتيالأشياءإ)بعض

وقدوجدهامنتخصأشياءوهناكعليها.عترأنهالإعلاممكمَشفهاواج!لمن

علىساقطةالمَمحهنحزم،مندثرةدراهممنقطع:متفرقةأماكنفيمبعثرةتكون

مربوطةأسماكخباز،منسقطتالخبزمنقطع،المجففالتينمنقطع،انعامالطريق

منخيوط،الكتانمنجذوغ،الطبيعيةبحالتهاصوفجزّة،اللحممنقطعببعضها،

هذهالأنمئيرالحاخاميقولوكمامكتشفها.تخصجميعها.المصبوغالصوف

ولِحملعليهيعثرماكل:يقولجودالحاخاملكنحد(.لأملكيتهاتعودلاشياءالأ

منقطحوعاءبقايا،اليابسالتينهنكعكةمثلاًبه،يصزَحأنيجبمميزأمؤشراً

خبز.بقطعةمرفقهَالدراهم

كيس،فارغوعاءوعاء،فيثماو:واجبعنهافالتصريح:التاليةلاةشياءبالنسبة

فوقهنضدةدراهمقطعثلاث،الدراهمقطعمنأكوائمالثمار،هنكوفة،فارغدراهم

،المنزلفيصُنعتالخبزمنقطخ،خاصةملكيةمنسقطتالقمحمنحزمٌبعضها،

الزلمجط.أوالنبيذمنجرارٌ.الصانعمنواردةالصوفمنجزَّة

إلىالشيءملكيةتعود)قديخصهفذلكحانوت!بشيءعلىأحدهمعثرإذا

يعودالشيءفهذاالتاجر،طأولةعلىالشيءعلىعُثروإذا(.هويتهتُعرفلازبون

وطاولةالمكانبينالشيءلمكتشفه؟يعودفالشيءصرَّاف،مقابلوجدإذاللتاجر.

بداخلهاوعثر،قريبهمنإلثمارلجلبأحدهمذهبإذا.الصزَافيخصفهوالضَرف
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التللمود

كل!الإعلانفعليهالدراههـمغلفةكانتإذا!نله،فهىالدراهمبعضعلى

اكتشافها8

كماجيرانهذلكيعرفحتى؟وجدهعمَّاالإعلاناطمكتشفيلزمالولمحتكهـمن

وطوال،العلنيةالحجرحلاتخلال:يقوليهوداالحاخاملكنهئير،الحاخاميقول

ديارهم.إلىللعودةأيامثلاثةمهلةعلمواالذينالناسلإعطاءحج،آخربعدأيامسبعهَ

طبيعةإلىبدقةيشَيرأنعليهيطالبمنالمكمَسمف.لمفاوضةويوماطرؤيةأيامثلاثة

كانإذاله،يسلمهلاأنو!دهمنوعلى،المميزةعلاهاتهليصلكنالمفقود،الشيء

إلىأشارلوحمَىء،الشيتسليمهعدمفيجب،الثقةعديمشخصاًيطالبهن

وعلى،خدمتهمصاريفعنيعؤَضبحمِوان،يتعلقالأمركانوإذا.المميزةالعلامات

بيعه.عليهكذلكالحالتكنلمإذابه،الاعتناءوجدهمن

أضاعأنهبالقول،تبريرهيمكن:طرفونالحا!اميقول؟الحيوانثمنمصيرهوما

((الالتماس))حجريدعىمكانأورشليمفيمعاكس!8رأيفلهعقبهَالحاخامأما.ثمنه

فقدههنويشير.وجدهالذيالشيءعنالمكتشفيعلن.إليهيذهبشيئأأضاعمن

وأ،صوتهمبأعلىوينادونالمكانإلىيحضرونالمعبد،هدموبعد3،ويستردصفاتهإلى

عددتضاعفعندما!ن،الدراسةبيوتأو،الكنيسفيشىِءفقدانعنيعلنون

.والجرِانالمعارفبإعلاميُكتفى،القانونباحتراماللامبالين

!ضقرال!ا+اعيدل!ا-7

إنسانفىفعإذاأ:يليما-7منوالعشرينالثانيالفصلاعروجسفرفيورد

)7(،متليين(يعرَّضالساوقوُجطهفإنمنزلهمنودرقتليحفظهاأمتعتهأولصاحبه

إلىِيدهيمدلمانهليحلفالآلهةإلىالمنزلصاحبيُقذَمالس!اوقيوجدلمإذاأ

ضالّةكلأوثوبأولث!اةأوحماوأوثووفيجنايةدعوىأكلG)8(،صاحبهمُلك

صاحبهيُعوَّضعليهالاَلهةتحكمِوِمنالدعوىتُرفعالإَلهةفإلىكذاالأمرفيهايقال

سائرهنشيئاًأوشاةأوثوواَأوحماواَصاحبهإلىأحددفحإذاأ)9(،بختلين(

تكونبالربأفيمين)01(،(واءٍيرهولمغُنمأووتعيَّبفماتليحفظهالبهائم
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نوتالط

)(،))شيئاً(يُعؤَضلاوهوالصاحبفيقبلهاععاحبهملكإلىيدهيمذَلمإنهبينهما

يعوًضلاشعهادةبهفليأتافتُرسأفإن12(،)صاحبَهُ(يُعوضعندهمنسُرِقأوإن

معهوبُئوليسماتأوفانكسرلث!يئاًصاحبهمنأحدالم!تعاوأوإن)3)(،أالفريسة

هضىفقدهستأجراًكانوإنيغَوض.فلامعهصاحبهكانأوإن14(،)يعؤَضأ

)15(.،بأجرته

-7)خروجالمجانيللإلَراض:ا(ضاظمهَاسقودامنفئاتأربعالحاحاماتميَّزولهذا

1(،5-01ؤ%صوجهكافاَتمقابلالإهراض(،15-14)خروجالاستعارةفى(،

هخمَلفيُدقِّقاتيامتزيأ(())بابامؤ(ففيتوشَعالعامالمبدأهذاالإكراءأوالاستئجار

)ويعَكفلقريبهمنثميئأأوحيواناًأحدهماقتراض))إذا.النوعهذامنالتيالحالات

رفضإذاالدفحالموكالىفعلىالحيوانهذاسروَأوفُقدمافإذامقاب!!(،دونبهالعناية

إفهامسؤولاً،ليسأنهيقسممجانيهَبصفهَاستعارمنكلإذاالمبدأ:.اليمينحلف

ذلكفسيدفع،ذبحهأوالحيوانباعإذا،القيمةضعفردَعليهفإن،السارقاكتشف

للموكَل.طن؟أضعافخمسةأوأربعة

بشكلالبقرةما!طوإذاثالتَ،اضمخصأعارهاثمقههـيبه،إلىبمَرةأحدهمأخ!"إذا

الثمن.دفعالمستعيروعلى،الطريقةبهذهماشقبأنهاالقسمبأداءالمستأجريقوم،طبيعي

الإفادهَالمستأجرعلىيجبهلممكناً؟هذايكودت"كيف:يقولجوزيهالحاخامكان

((.الأولمالكهاإلىالصعرنقلعليهلحريبه؟بقرةمن

))مانا"الأولأودعتحط،ثالثشخصلدىالمالهنمبلغأشخصانأودعإذا

الدينموفىعفإن،الأعلىبالمبلغالاثنانطالبثمومن))زوزا((،مائتيوالنَاني،واحدة

)ح!اإيليامجيءحتىالزيادةأوبالفائضويحتفظزوزامائةمنهمالكليعيد

لكن.العالقةالمشاكلجميعويح!!يومذاخ!سيأتيإيلمِاالنبيفإز،الشعبمِةالمعتقدات

(.نهايةلاماإلىبالفائضالاحتفاظعلىينص!التعبيرهذا

المالمنرزمةالأخيروضعوإذا(،مقابل)دونقريبهإلىهالاًأحدهمألَرض!!"إذا

يقماصملأنهالمالع!تمسؤولالقرلمجطفإنبعها،وعبثالمَاصزينأطفالهأحدأمام

يثبغيكماالمالعدىدتريبهحمافظوإذا.مؤتمنكلعلىواسطوهوجيداًعليهبالمحافظة

.مسؤولغيرفهو

فالمؤتمَنهربوطهَ،وسلَّمها،مصرفيإلىإكوديعة(المالهنمبلغاًشخصائتمن))إذا
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التلمود

سُقَمالمبلغأنلوضياعها.عنمسؤ:لغيرالحالةهذهفيوهواستخدامها،يستطيعلا

يتحم!!فالمؤقىتاستخدامها،يمكنهبحمِثبعضها،كنمفصولةبمَطعونقدأعدَاًإليه

كانالمالوإننجشخص،بلبمصرفيالأمرلهـيتعلقإذا.المبلغضياعا،حافيالمصؤولية

(.ضياعهحالفيالمالعنالمسؤوا!غيرالمؤتمنفانشضصاسمخدامهرويجيزلامربوطاً

المستأجر:بمسؤوليهَألمتعلقهَالقواعدبعضيليفيما

امشخدههالمستأجرأنغيرالجبلإلىليأخذهشخصإلىحمارهأحدهمأجر))إذا

الحالةهذهفيالأنه((المسؤوليةتتوحافهناالحمار،ماتثمالمسافةبنفه!الواديفي

(.الجبلإلىالعسمعودوهيالاتفاقيةفيهاتمتالتىِبالطريقهَالحماريستخدملم

للمالكيمكنعندهاالحمار،الحكومةصادرتثمومنحصاراًكفيفاستأجر"إذا

مات،أوالحمارجُرحباَخر".إذاأزهـدكولن،يخصكما"إليكللمستأجريقولأن

.استأجرهلمنآخرحماربتقديمالمالكفيُلزم

الحماروهربةالواديإلىأنزلهثم،الجبلإلىليأخذهحماراًأحدهماستأجروإذا

إلىليأخذهاستأجرهوإذا.مسؤوليةفهناكالحمارهاجوإذاللمصتأجر،هسؤوليةفلا

توجب،الهضبةيصعدوهرالحمارهاجوإذا،بالعكسأوالجبلإلىوأخذه،الوادي

المسؤولية.

ليحرثأخذهالكنه،الجبلعلىبهاليحرث))مسروجة((بقرةأحدهماستأجر))إذا

بهاليحرثاستأجرهاوإذا،مسؤوليةفلاالمحراتسكةانكسرتوإذاالواديفيبها

لوفيماالمحراثكسرعنالمسؤولفهو،الجبلفيبهاليحرثوانتقلالواديفي

إذامسؤولغيرفهوالحبوبلزراعةواستخدمهاالخضارلزراعهاستأجرهاوإذاحصل.

تجعلالنباتاتلأن،المعاكسةالحالةفيمسؤولفهو،وأعطبتالبقرةقدمزُلَّتما

.للانزلاققابلةالأوض

الوزنوفحمِّله،القمحمنمحدداًوزناًعليهليحملحماهـأأحدهماستأجر))إذا

كانإذالحمولهَ.حاملللحيوانحادثولَوعحالفيمسؤولفهوالشمعيرمننفسه

ارشائدالحمولةحجملأنمسؤولفهوبالعكسوقام،الحبوبلحملاستأجرهقد

الحمل.صعبةيجعلها

سأعطيكأخرىمناسبةوفيء"الشيهذالي))ا!ةظآخرلشخصأحدهمقالإذا

وأجابهلأجليبهذااحتفظله:هَاللو.بالمكافأةتعهديوجدهنا((حفظهعلىمكافأة
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نوفلطا

ثمارأ.المودعءالعشيكانوإذاممَالل.دونائتمانيوجدفهناهنا،أماميضعها(ضاني

.مكافأةمقابلتعهدفهنا

لقاءأوائتمانموضعالبرمي!كانافإذا،كسرهإلىوأدىبرميلنقلمنهطُلب))من

مصؤوليهَ((.أيمنلُعفىوبذلك،إهمالهناكيكنلمأنهالقسمبتأديةفيكونمكافأة

هذهسرقةأوضياعحالفيمسؤولاًيكوتفإنه،منزلهفيأداةبحححليكلفومن

اِلأداهَ.

كإيداع.شيئاًتلقىلأنهأجر،لهدُفعمنعلىتطبقالقانونيةالمادةنفس

وأللمستخدميقولونالذينأنغير،مكافأةلقاءعملهمعلىمؤتمنونالعمالجميع

مقابلبلامؤتخونفهم،الباقيلناوادفحلكهوماخذالعملشِتهىِعندماالعملرب

ء.الشيصعِانةعنمسؤولنِنوغير

مالكها.خدماتبذلكيستعيرفإنه،بقرةأحدهماستعارإذا:الاستعارةيخصها

الحيوانهـاتوإذا،البقرةاستعارثم،المالكخدماتاستأجرأومجاناً،استعارهاإذاأما

فانكسرشيئاًصاحبهمنأحداستعاوأوإنقيل:لأنهمسؤولغيرفالمتعيرسُرقأو

النهار،لنصفبقرةأحدهم))لِعير22،15(.)خروجيعؤض(معهوبُئوليسطتأو

وأللغدويؤجرهاكاهلليوميعيرهاأوالنهار،منالثانيالنصفالنهارلاَخرولِؤجرها

الميتة،هيالمستعارةالبقرةمعيرهأ:يقولفماذا،البقرةهاش!وإذاويؤجرها،بقرةيستعير

.المسؤولهوفالمستعيرمذاعنشيئأفأعرلاآخر:ويقول،ساعةقبلموتهالِكونوقد

أجَّرتها،لَدكنتبينماماشطأو،الميتةهيالمؤجرةالبقرةإنمستأجرها:قالإذالكن

سال،معارةبقرةإنهاالمُعير:قالإذا.مسؤوليةفلاذلك،أجهلأنا:يقولوالأخر

ذلك(("نجهلالاثنانقالإذا.القسميقعالأخيرفعلىمؤجَّرة،بقردإنهاالمستأجر

أمامهم.القرعةفتجري

العبدابنإلىأومستخدهه،أو،عبدهأولابنهثأرسلها،بقرةأحدهماسععارإذا

إذالكن،مسؤولغيرفالمستعيرالمستعير،إلىطرلِقهافىِالبقرةتموتوقد،والمستخدم

إذاأو،أعلاهالمذكورينالأشخاصمنأحدمعلهيرسلهاأنالمالكمنالمستعيرطلب

ففي.ذلكعلىالمستعيرووافقمنهمواحدبواسطةلكسأرسلهاله:قالقدالمعيركان

نفسعهالقانونلِطبق(.الطريق)أثناءالحيوانهوتعندهسؤولاًالمستعيريكونالحلةمذه

مالكها.إلىالبقرةإعادةعند
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ل!ستئجاو1لأ-عن

بشِاًيؤجرصوالمستأجر.العقارماحاثب!تالمسؤولياتمشزا")أباباالحؤلفيحدد

اليهود()(سدىالحصادوعيدالمظلةعيدبنِإخلاؤهيمكنهلاالسشاء،فصللمدةلقريبه

الصمِف،فيأجَّرهفإذا)هالِو(.أيارشهرمنوالثاني)أكتونر(الأولتسرينمنالأول

سنهَلمدةالإنذارفيكونالكبرىالمدنفيأمايومأ،بثلاثينمسببقاًإنذاراًإعطاؤهسعليه

نفحسهاالإنذارفمدة،بحانوتيتعلقالأمركانوإذاشتاءً.أوصيفأالبناءتأجيرتئَمسواء

.والصغرىالكبرىالمدنفي

سنواتلثلاثالفترةتكونأنيجبيمَول:غمالي!بنشمعونَالحاخامكان

وا(ررباغين.الخبازينلمحلاتبالنسبة

ا!لأعمالجميع،والأقفالالأبوابلمحامحهمالاصأملزَئمفالمالك،بنايةتأجيرعند

التصليحاتفتكونأفضلتحسيناتإدخالالمستأجرأرادإذاأما.للسكنالضرورية

حسابه.على

المطبخ.فردطأوالمدفأةرمادإلااطمستأجروليسالمؤخر،يخصالسماد

منيستفيدالمؤجرفإنكبيسةالسنةأدتوأعلنواحدةلسنةبناءأحدهمأجرإذا

حصلأشهراً(.13الكبيسة)السنةشهريالإيجارأنلوالحالكذلك.إضافيشهر

ذهباًديناراًعشرإثنيقدرهسنويبإيجارالحمامبيترجلاًاستأجرأن)السيبفوويس"

الحاخاهينعلىالقضيةعرضت.كبيسةإضافيةسنةعنفأعلنشهر(لكلدشِار)أي

بينمناصفهَال!جيسالشهرمكسبيوزعأتلَررااللذلِنوجوزيغاماليلبنشمعون

والمستأحر.المالك

وإذاله.بنائهبإعادةهلزمفهوبعدفيماا(جيتوانهاربيتاً،اغريبهأحدهمأخرإذا

يكناسموإذا،بالعكسوالعكس!.كانممابأكبربناءهيعيدأنفعلمِهصغيراًالبيتكان

عدموعلإ4اسعكس!.باوالعكصاثنينبناءيعيدانعليهفليسواحدبناءسوىهناك

(.الطرفيينبموافقةإلاالنوافذعددزيادهَ

بالحصادالمتعلقةالعمليةبالنواحىِالتقيدفعليهحقلأ،لَريبههنأحدهمتلفىإذا

الأعشابلإتلافالحصادبعدالفلاحةثمومناقملاعهاالواجبوالنباتات
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فوفالط

الحبوب(1أجذاراوإلمزاْرعالما(طثيتقاس!وكما.المحلىِللتقليدخاضعشيء.كلالضارة

له.تقديمهاالواصاا(ضباتاتودعائمالكرهةوقصباسكرمة،يتقاسمانفإنهما

نأحصلبالأشجار،هزروعاًحقلاًأوافرىِ،إلىبحاجةحقلاًأحدهماستأجرإذا

بقدرةيكونفلنخطر،فيالأشجاروأصبحتالأرضيرويالذىِالنبعمياهنضبسا

أجزْنيأولاً:قالإذاإلاذلكمنيتمكنولن.عليهالمتفقالإيجاوتخافيضالمستأجر

الأشجار.وتذبلالنبعينضبوبعدهاوالمشخر،،المرويالحمَلهذا

إنتاجتقديرحسبمقدماًللمالكيدفعأن)شرطحقلاًأحدهمأستأجَرَإذا

وعلى،المحتملالإنتاجتقديرفيجري،ليستريحبوراًالحقلتركثمومن(،الحقل

تركتُ))إذاالشرطهذاعلىشِصالعقدلانالاتفاشاحسبللمالكيدفعأنالمستأجر

((.الأقصىلإنتاجهالمساوىِالتعويضسأدفعحراثهَدونبوراًالحقل

الأعشاب)قلعتعزيقهورفضآخر،شخصمنالحقلأحدهماستأجروإذا

غيرالتبريرهذا؟الأرضإيجارلكأدفعأنيبماهمّك(())ما:لمالكهويقول(،الضارة

الأعشابباستئصالوسأقومغداً،الحقلتتركأن))عليك:مميجيبالمالكلأن،مقبول

((.بكثرةتنموتركتهاالتيالضارة

منمعينةمئويةنسبةيدفعأن)شرطآخرشخصمنالحقلأحدهماستأجرإذا

بزراعةملزمفالمزارع)مدَّين(،واحدةكوهةبالغاًضعيفأ،الإنتاجكانوإذا(،الإنتاج

كمعيار؟((.الكومةهذهاستعماليمكن"كيفيقوليهوداالحاخامكان.الأرضهذه

جديدة.هنالحقلبزراعةملزمفالمزارعالحبوبمنيكفيماينتجالحمَلاهادالكن

حصلتأو،المحصولالجرادأتلفإذاأنهالإيجار،عقدشروطضمنمن

كاملالكارثةفيهاتصيبالتيالحالةفيالإيجارتخفيضيمكنعندها،فيضانات

كانإذايهودا:الحاخامقولوحسب،تخفيضأىِهناكيكونفلنوإلا،المنطقة

(.نالقانوقوةلهاليصالممَولة)مدهأبداًيُخَفَّضفلننقداً،محددأالإيجار

منالقمحكانوإذا،القمحمن)كورا(عشرةبمحددأالسنويايإيجاركانإذا

يحهتفلااستنَنائي،نجشكلالنوعيةجيدالقمحكانوإذاصوله،المالكفعلىسيئةنوعية

بالعقد"أفيوبهذاالسوقمنمتوسطةنوعيةمنقمحأ))سأثشري:القولللمزارع

.جناهالذيالقمحبتسليمملزمفالمزارع

زراعتهعلىالاتفاقتمإذاولكن،القمحدونفقطبالشعيرليزرعهؤجرحقل
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التلمود

الشعير(.منأكثرانتربهَينهكالقمحالأنبالسحعيرزواعمَهللمزارعفعِمكنبا(سقمح،

بزراعةيوصيالعقدكانإذاأمابالعقد.إخلالأييمنعغاماليلشصونا!خام!صان

بنشمعونقبلمنمقبولغيرالعكصرلكنالخضار،بزراعةلبمايسمحفلن،الحبوب

غماليل،

وأالكمَان،فيهيُزرعلن/الأقلعلى/سنوا!/صبعسنواتلعدةمؤجرحقلفي

والجميزالكتانزراعةفيمكنسنواتلسمبعالإيجارتأكيدحالفيولكنالجمَيز.

الأضرِةالسنةأهي:السبتيةالسنةعليهالمتفقالإيجارفترةضمنتدخل((السبتية"السنة

زقزسبعمائةقدرهمبلغهقابلوالحصادبالبذاربهايوصيواكي(السبعالسنواتمن

السبتمِة.السنةيتضمنلامشواتلسبععقدالذيالإيجاولكن

كانإذا.المعتمدةالقواعدفإليكمللأضرار،يتعرضالذيالمثزليايجاريتعلقفيما

يتقاسمانفكلاهماالبناء،وانهارمضقلفينشخصينيخصان.والسفليالعلويالطابقان

المكسور،غيرالاَجرعلىالأنقاضبنِنيبحثاننمَّومن.والجبسوالاَجر،الخسحب

حشطكلالاَجرقيمةتخفضعندها،الصالحالإَجرمننصيبهمنهماكلويحدد

المكسور.الاَجرهنأصابهالذىِالضرر

،مختلفانشَخصانيشغلهماالمنزلمنوالسفلىِالعلويالطابقانكانخطإذا

للمستأجرفيحقإصلاحها،يرفضوالمالكمتينةغيرالعلويالطابقأرضوكا!ط

الحاخامويقول.العلويالطابقلاصلاحالمالكيقومريثماالسفلىِالطابقفيالسكن

الطابقساكنوعلىالسقفإصلاحبمهمهَمكلفالأرضىِالطابقساكن"إن:جوزي

معتمد(.غيرالرأي)هذاطابقهأرضيةصيانهَالعلوي

البناء،انهارثموهن،مختلفينشخصينيخصانوالسفليالعلويالطابقانكانإذا

طلبهواصطدم،بنائهلاعادةانسفليالطابقصاصطهنالعلويالطابقمالكوطلب

لِقرمأنإن!صابهما،والسكنالطابقنِنبناءإعادةالعلويالطابقلمالكيمكن،بالرفض

البناء.إعادةتكاليفبتسديدالاَخر

يخصالذيالمكانيسكنمن،الظروفهذهفي))حتىيهودا:الحاخاميقول

الطابقينبناءلمحاعادةالعلويالطبقساكنقامإذاولكنالإيجار،دفععليه،جاره

السفليالطابقصاحبيسددحتىمجاناً،السفليالطابقشغليمكن،والسطح

البناء((.إعادةتكاليف
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لافولظا

والتسليمالبيحعن+9

-الشراءفيوالتبادلكالبيع،الملكيةبنقلالخاصةالأعمالميتزيا(())باباالمؤلفيعالج

الدفع.فيهايتمالتياللحظةفيالنقليتم،البيع

بالعملهَ.صحيحغيروالعكص،الفضةمنبعملةالشراءيتمالذهبمنعملهَتسليم

بلد)عملةمقبولةغيرعملات.صحيحغيروالعكس!الفضةعملةشراءيتمالنحاسية

العملاتمكانتسدّالسبائك.صحيحغيروالعكسمقبولةعملةلشراءتسدد(أجنبي

سدادهايتمأهلاكأية))تسليم:العاهةا(غاعدة.صحيحغيروالعكصالشراءفي

((5أخرىبممتلكات

بمقدوريكونسلننقداً،ثمنهادفعدونمنتجاتالشاريأخذإذاهذا؟يتمكيف

إبطالللطرفينفيمكن،البضاعةثمنالشاريدفعإذاأما.البيععقدإبطالالطرفين

يأسيعاقبالشتاتوجيل،الطوفانجيلعاقبمنأنالحاخاماتصزَحوقد.البيع

تصوّوكلىوأنالأوضعلىكثرقدالناسشرأنالربأووأىبعهدهيفِلمواحد

الأوضعلىمياهبطوفانآتوهاءنذا،الأيامجميعفيشرهوإنماقلوبهمأفكاو

يَهلُك،الأوضفيماوكلالسماءتحتهنحياةووحفيهجسدكلىلأهلك

منوحلواو!لاواحدا،وكلامأواحدةلغةكلهاالأوضأوكانتطا(.65،)تكوين

مدينةلنانبنتعالوابعضهموقالىهناكفأقاهواش!نعاوأوضفيبِقعةوجدواالمثرق

الربفمنزلالأوضوجهعلىنتبددلاكياسماًلناونقمالسماءإلىوأسهوبرجأ

واحدشدبهمذاهوالربوقاللمنونهماآدمبنوكاناللذينوالبرجالمدينةلينظر

حتىبههمّوعمايكفَّودطلاوالاَن.يفعلونهأخذواماوهذاواحدةلفةولجميعهم

فبذَدهمبعفر،لغةبعضهميفهملاحتىلغتهمهناكونبلبلنهبطهلم.يصنعوه

بابلىسميتولذلكالمديثة.بناءعنوكفّواكلهاالأوضوجهعلىهناكمنالرب

(.الربششتهمهناكوهنكلها.الأوضلغةبلبلهناكالربلأن

((.الناجحفهوالماليملك"من:شمعونالحاخاميقول

منكماالواحديغبنفلامنهابتعتأوقرل!كبدتإذاأغبنأوتعسفهناك

وعشرينأربعلقاءالفضةهندنانيرأربعةبيععند:مثال14(-25)الأحبار5،أخما
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التلمود

إلغاءالمتضرويستطيعالزمنهنكمفبعدالضراء،سعرسدسيعادلهاأو"سيلأً((

لشخصأوالسلعةعلىآخرتاجرلإطلاعالكافيالوق!المتضرريعطى؟الصفقة

بها.عالم

الحاخامويقولوالسمعب.اضجاراوعلىوالمشتريالبائععلىالمَعسفقانونيطبق

ذلكأرادإذا.الغلبةلهالمظلومالشخصالتاجر.علىيطبقلاالقانونهذابأنيهودا

ظلماً.منيأخذتَههاأعدأو،هاليليأعد:الطلبيمكنه

ولَسديد،العقاريةالملكيةمجالوفي،الرقيقتجارةعلىالتعسفقانونيطبق

بالهيكل.علاقاتهمالهوكل،الديون

))ها:لقريبهيقولأنفردأيعلىيمنع.والبيعالشراءعنالحديثفيمبالغةهناك

الشراء.ينوىِيكنلمإذاهذا((؟سعر

بشكلفيهاهدققباترا(("باباموسوعةفيمدوَّنةبالبيحالمتعلقةالأمشلةمجموع

خاصةقواعدفيهادُوشطكماما،ملكيةبيعيتضمنهلاومايتضمنههاخاص

للتلف.القابلةالموادبصفقات

مدخلوجودعند،للمنزلتابعاًالملحقيكنولممنزلاً،أ-ررهمباعإذا

أضعافعسرةيعادلبماللسطحدرابزينولاداخليةساحةتوجدولاللمثزل،

،البابشكلالسطحلهذاكانإذا:ذلكعنيهوداالحاخامويقول.الكفعرض

أضعافعشرةيبلغلادرابزينهعلوكانلوحتى،المنزلهنكجزءهباعغيرفهو

الكف.عرض

حدَّدقدالبائعأنورغم،بالمنزلمشمولينغيرالأرضتحتالكائنانوالخزانالبئر

بموجبهلهيحقأسلوبعنالبائعهعالبحثالشارىِفعلى،المنزلوعلوعمقكتابيأ

بأنهيصزحونالحاخاهاتؤلكن.عقبةالحاخامرأيهوذلك،والخزانالبئراستخدام

فيانهأيضاَعقبةالحاخامويقبل.الاستخداملحىَطريقعنللبحثلهحاجةلا

إلىباعهماوإذا،البيععقدضمنيدخلانلاوالخزانابئراأنالبائعتحديدحالة

غيرهن:عقبةالحاخامفيقولالمنزلهنبقيبمالنفسهواحتفظآخرشخص

نأالحاخاماتباقييرىبينما،قانونيمخرجإلىباللجوءعليهالحصولالعفروري

.ضروريذلك

المتحركوليسالثابتالصندوق،المفتاحدونالبابيشمكفهذابيتأأحدهمباعإذا
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نوتالط

يستخدماهتحركْالذمم!االمنخللي!تالمتحركهَ،غيرالثابتةالجارولعَ!منالسفلىالقطعهَ

الموادهذهجميع.البيعبهذامشمول!تغيرفهماالطبخفرنولاالمدفأةلا،الدقيقلنخل

((.ومحتوياته"المنزلشرطأوضعالَدالمتعاهلانكانإذاإلا،المباعالمنزلأثاثفيتدخل

يوجدلالكنالبيعبعقدمعثصولةوالأقبيةحفراًآبارأ،باحط،داواً،أحدهمباعإذا

مختلفوفيومحتوياتها.إلداريشمإالبيعأنعلىالبيععقدنصإذاللأثا!ت،استثناء

فىِقواجدهايمكنالتيوالعنبالزيتومعصرةالحمامعنالبائعيتخلىقدالأحوال

الباحة.

فيتنحصرملكيتهفإنآخر،غديددونداراًأحدهمباعإذاأليعازر:الحاخاميقول

غيرها.دونفقطالدارمساحة

أجهزة-المرساة-المقصورة-الصواهـييتضمنالبيعفهذاقارباً.أحدهمباعإذا

الأشياءهذهجميعأنغير.الغذائيةوالمؤونة،والحاويات،الطاقميشمللالكنهالتوجيه

لاالعربةبيع.محتوياتهبجميعالقاربيكونأنعلىاشترطماإذامشمولةستكون

الثورلِنيشمللاالنَيروبيعُ.بالعكسوالعكستجرها.التيبعالحيواناتيتضمن

بيعقدكانماإلىيشيرالشراءسعرجودا:الحاخاميقولبالعكسوالعكسالمقرونين

الواحدالنيرأنالواضحمنزوز((،بماثمينيرك))بعني:أحدهمهَالإذاهذا؟كيفبه.

غيرهنا)التعسفمقنعاًليسالسعرأنالحاخاهاتويعلق،المرتفعالسعربهذايباعلا

منالبيععنديتمكنحتىالمرلَفع،بالسعردرايةعلىالشارييكونحيث،ممكن

السعر(.وتخفيضالزبونعلىالإطراء

ا-لمارركوبعدةكاتَإذاالكنعذَتهيبيعلافينهحماراً،أحدهمباعإذا

نأميدت((ناحوم"يقول(.عدتهمعالحماريباععندئذ،البيععندظهرهعلىموجودة

قالإذاإلا.مشمولةغيروأحياناًبالبيعمضمولةلَكونالأشياءهذههال:جوداالحاخام

بعني؟حماركهذا))هل:سألوإذا((.حملهأوعُدَّتهمعهذاحمارك))بيعنيالمثحاري:

الحمل.يشمللافالبيع((إياه

باعإذاأما)الأم(،الحمارأنثىيتععمنفالبيعصغيراً(،)حماراًأتاناً،أحدهمباعإذا

بمايتوضحأنصطالحالةهذهفيالبيعبأنالجاهارا)تفسرعجلها.يبيعلافإنه،بقرة

الحماوأنالواضحمنإذ.الحلوبالبقرةأو،المرضعةالحمارةأبيعكالبائعيقوليلي:

حليبهاكونرضيعهامعتباعفلاالبقرةأمامفيد.غيرحليبهاكونأمهمعيباعالصغير
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لتلمصدا

فيالموجودالسماديتضمنفهذااعَمامة،امنكومةأحدهمباعإذا(.ويباعمفيدأ

لِشتريالذيبينمافيها.النحلتشملالنحلوخلية،ماءهيشملالبئروبيع+أسفل!

يحضنهالذي)البيضالأولىالفقسةيتركأنعليه(الحمام)بائعالحماماتيمنالطور

خليةلِشتريمن(واحدةحضنهفيتولدالتيالفراخالطيورمجموعوبالتاليالطير،

.ملكاتدونعاقراًالنحلباقييج!لأنالصللماويمكننحلها.منثلاثهَيأخذنحل،

ومن.النحللت!وريةبداخلهالَرصينتركعليهالخليهَهنالنحلأقراصيشترىِومن

فروعألتعطيالقبضتينبطولفسائلتركعليهالقطعها،الزيتونأشجاريشتري

.جديدة

وأاطزراعةكاشطإذاماتحديددونبذوراًأوثماراًلقريبهأحدهمباعإذا

فالبائعٍ(،للزرعمعدةتكونأعادةكتانبذوركاشطلوحتىتنمُ،ولم،الاستهلاك

بذوراأحدهمباعإذاغاماليل:بنشمعونالحاخاميقول.المسؤوليةبتحململزماًليس

وأللامشهلاكقابلةغرِالناتجةالثماركانتثمَّومنهحصولاً،وتعطىِلتنبتللزراعة

المسؤشلية.تحملالبائعفعلى،الأكل

واحدة"سيا((مقابلوفضلات"كاب"ربمقابل،لقريبهثماراًأحدهمباعإذا

مليئةمنهاأبؤ0بقبولملزمفهوتيناًالتماركانتإذاسيا(،شّطتعادل)الكاب

الخمرمنبراميلعشَرهَشراءقبولعليه،المؤونةشطمحتوياتاشترىوإذابالدود،

،المواصفاتالسئشارونغضارمنمصنوعةالغضارمنآنيهَاشترىإذا.الحامض

.للاستخدامقابلةغيرقبولهافعليه

مضيبعدحامضاًالخمرمن01%أنوجدثمخصهـاً،لقريبهأحدهمباع))إذا

يعلمالبائعأنلوالخمر،إعمادةأوالشا:رىِاحتجاجقبولعلىمرغمغيرفالبائعٍالوق!،

هذهفيملغاةفالصفقة،كاذبأومخادعبمظهروبامحه،للحموضةقابلانبيذهأن

محفوظاًالبقاءالنبيذفعلى(،للحفظمحفولا-معطراًخمراً"أبيعك:أعلنإذا.الحالة

نأفيجبمعتمَاً،النبيذباعوإذااليهود.عندالحصادأوالعنصرةعيدحتىجيدةبحالة

هصنوعاًالنبيذيكونأنفيجبمكفولأقديماًباعهوإذا،السابقةالسنةقطافمنيكون

الأقل.علىسنواتثلاتمنذ
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نوفالط

م,+التقا01

منقولة،بنَروةالتصرفأوللعقاراتاليهوديالقانونفيبهاالمدَرفالملكيهَتشكل

يدعىمنهالناجَالحقأوالمستندهذا.الشرعيةالملكيةفيبالمطالبةيسمحمستنداً

الأقبية،الحفر،الاَبار،،البيوتعلى"خازكا((قاعدةتطبق(أشغال)منح،))خازكا((

شيءوكلالرقيق،الرعيحقول،والعنبالزيتونمعاصر،الحمامات،الحمامبيوت

متتاليهَ.سنواتلنَلاثالمدهَوتكونالثمار،منينتج

الحاخامكان.متعاقبةلَكوفأأنالسنواتلهذهيمكنللرىِ،يحتاجلالحقلبالنسبة

أضعهرثلاثةثم،الأولىالسنةنهايهَفيأشهرالثلاثةخلالالحقلأشغلإذا:يقولإسماعيل

لتثببَيكفي)فهذاشهراًعشرتمانيةأعبالنَانحة،منشهراًعشرأثنيثمالثالثةبدايةمن

ومنالحصاد،عندوالأخيرةوا(بذار،الفلاحةوقتإشغالهايتمالأولى)الفترةالخازكا(

ا-لاخابميضيف(.سنواتثلاثمدةالحقليسمغلبذلكفإنهالزراعيةالنظروجهة

على)أوحبوبأينتجحقلعلىالرأىِيطبقشهراًعشرالثماذ4ِيخصٍفيما:إسماعيل

منمختلفةأنواعفيهتوجد)تحطلبستانوبالنصبةواحداً(،محصولاتنتجأرض

فمَرةوفىِأولاً،العنب!مَطفصط(السنةفصولمختلففىِجنيهايتمالتياطحاصيل

"الخازكا((.علىللحصولمشواتثلاثيتطلبوهذاالتينبعدوفحما،الزيتونثاثية

غور،الجليل،اليهودية:مناطقثلاثبينالتمييزيمكنتقادمية،نظروجهةهن

ملكيتهمجالعلى))بالخازكا((أحدهموطالباليهوديةفيمقمِماًالمالككانإذاالأردن

يهوداالحاخاموكان.المنطقةنفسفيكلاهماأقامإذاإلاتحللافالقضيةالجليلىفي

فييقيمالمالككانلوفيماأجلمنفقطمطلوبةسنواتالثلاثمهلةإنلِقول:

يستغرقكانفلسطينإلىمنهالسفروأنبعيداًكونهالبلدهذاإلى)أشيرمثلاًإسبانيا

سنةلهيتركعام،منذ)اليهوديهَ(فيحقلأيشغلهاشخصكانوإذاعام(.هنأكثر

بالملكية.المطالبةفيحقهويناقسقيعودكىِثانيةوسثة،بذلكالعلمأخذهنليتمكن

قالإذاهذا؟كيفهرفوضة.هىِبالامشرداد،بمطالبةمصحوبهَغيرالحزوق(())كل

أ!دٌشلثأنيحصللم:أجابوإذا؟ملكيتيفيهناتفعلهاذا:للشاغلأحدهما

وأ،إياهبعتنيلأنك:أجابإذالكن))حزقاً"،يشكللافهتا-هنا.أكونأنبحقي
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ا!ود

الملكيةأما"حزق((.يوجدهنا،إياهوهبنيأو،إياهأبوكباعنيلقد،إياهوهبشَيلأنك

بالملكيةمطالبةلأيضرورةفلا،الإرثأوالرَكهَطريقعنأحدهمعليهاحص!التي

له(.أوصاهاالذيوالدهتخصالملكمِةهذهبأنإثباتأجل)من

والمياومين،السركاءوعلى،التقنييناليدويينالعمالعلى))الحزق((قانونينطبقلا

حقتمنحهملا،سنواتثلاثمدةالعملفيفاستمرارهمهؤلاء،أجل)منوالحراس

بالعكس.والعكس"بالخاؤكا((زوجتهأهلاكعلىحقللزوجليس(.بالملكيةالمطالبة

بالخازكايطالبمنعلىهل؟أعلاهالقاعدةتطبقمنفعلى.وابنهلأبنفسهالشيء

يتقاسمونأخوةأوإلغاءها،يريدهبةلَدّمشخصحالةفيأو،المالكمنعليهاالمعترصْق

وثنىِ.أصلمنيهوديمُلكَصادرَأحدهمعلىأو(،أخيهحصةيمتلك)وأحدهمأرضأ

ذلكوهعشخص،منلأكثرالملكيةتعودهنا،شرعيورلمجطدونموتهحال)في

وأبسمَانسورفيباباًالمالكهذاأقامإذا(،الشخصيالتملكصفةالحالةهذهتأخذلا

أساساًبشكلللملكيةالمؤشرفهذاالسياجفيصغيرةكاشطمهماتغرةفتحأوسياجاً،

للحزق.

الدار،أرضفيماضميةبقطيعالاحتفاظالخازاكا:عليهينطبقلاوهاينطبقماإليكم

خازكا.تشكللاجميعهاالسماد،وضع،دواجنتربيهَ،طاحونأوفرناستخدام

التاليهَ:الوقائععنتنمَجالخازكاولكن

الشيءاليد،كفعرضهأمثالعشرةعلوهبسورمحاطةمساحةفيزرلمةإقامة

لحفظمكانإعدادأو،البيتفيبالطيورالاحتفاظوالطاحون،للفرنبالنسبةنفسه

يكونأنأو(،الكفعرضأضعافثلاثةالحفرةعمق)لِكونالحفرفيالأسمدة

الكف.عرضأضعافثلاتةلِعادلماالأرضعنالسمادارتفاع

الترحات-11

بعضمواضيعجميعها،للإرثالمؤهلةالقرابةدرجة،العقاراتانتقالالوصايا،

A(.باترا))بابامؤلفهناغصولا
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نوفالط

وا(جالَيفقش!،ورثةوآخرون،الخاصإوثهمينقلون،طبيعيونورثةهمالأهلبعض

عند!بنائهأفضللِورتَالابنوكذلك،أبنائهأفضليورث)الأبالصنفينمنليسوا

رجل:يوزَثونلاولكنهميرثونالأبأخوة،أبيهمحيالالأولأدوهكذا....(+موته

يزَثون:لكنهملهمالملكيهَتنتقلالمتودننِن،إخوتهمهنأولاد،زوجتهمنزوجأمه،من

عنها،يرثونلاالأمأخوة(الأمهذه)أولادالأم!خوةزوجها،إلىامرأهَأبناؤها،،المرأة

ث!يئاً.إليهاينقلونولا

ولي!سدماتوجلأيأ:المقدسالكتابيقول:يليكماهوالإرثتسلسلعن

ؤإن)9(لأخوته!راثهفأعطوابنتلهتكنلموإن)8(،ابنتهإلىهيراثهفانقلواابن

فيقرابىذويلأدنىأعماملهيكنلموإن)01(لأعمامهفأعطوهأخوةلهيكنلم

11(.-01-9-258،)أعداد)11((فيرثهعاثعيرته

أخوةلَبلالبنتوتأتيوأحفادها.البنتعلىالأولويةلهمأحفادهوجميعالابن

(.أبيه)أخوةأعمامهالممَوفَّىأخوةيسبق.بعدهميأتونأحفادهاوجميعالممَوفَّى،

لكنفوراً،يتبعهخلفهفإنالأولالمكَلامالشخصفيهيحتلمكانكلفي:القاعدة

.وراءهمنكليسبقالأب

مضاعفةحص!يتلقىالذكرالابنلكنالإرتَ،فىِحقوقْمحساويةوالبناتللأبناء

هنوليس.الأبأملاكصتالبناتعلىويُنفق،الأمبزكةمنوليسالأبتركةهن

.الأمأملاك

كلتاهما.لهفولدتاهكروهةوالأخرىهحبوبةإحداهماؤوجتانلرجلكانإذاأ

مالبنيهتوويثهيومففىِ)16(،للمكروهةالبكرالابنوكانوالمكروهةالمحبوبةبنين

هالبنيةتوويثهيومففي)16(،للمكروهةالبكريةحقيعطيأنلهلييمىلهيكون

)17(،البكرالمكروهةابندونالمحبوبةلابنالبكريةحقيعطيأنلهليسله.يكون

أؤَلهوإذاله!جدماج!عهنسهمينفيعطيهبكرأالمكروهةابنيعرفبلى

180الاثشراع)تثنية(181،البكريةحيقودقدوف، 17- 16 2،)l.رجلصاغإذا

هوفلاناًأنأو،مضاعفةحصةعلىيحصللنلكنهالبكرابنيهوفلان:الرغبةهذه

لأنهملغىيُعدالإعلانهذاأخوته،معأملاكيمنشيءأييرثلنولكنهابني

للبعضأبمرحصةوأعطىأولافىه،علىأهلاكهشفهياًوزَعإذاالتورا.لتعاليممخالف

كلمةيلفظلمإذاوتنفذ،تطاعأنيجبفوصيتهللبكر،امتيازأيدونللاَخرين،وأقل
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اقد،د

يثرعيةفالوصيةالنهايهَأوالوسطأوالبدالِهَفيهبةشكلعلىكتب:إذاإرث.

فهذا،بالتبنيابنأوابنةاسدفيبينما،وريثيسيكون(قرلمجطأغيرفلانقالوإذا.ومقبولة

باروكانجنجوخانانالحاخامكانالتورا.وصاياأجملتعامخالفاًويعتبر،ملغىاقصرف

عقداًأقامإذا.ملغىفهووإلا،صالحفانشرطللموازنةكفوءأشخصاًاختارإذا:يقول

الحاخاماتلكن،شرعيفالعقدأولادهمتناسمِاً،أملاكهعلىغربيأبموجبهوزَث

ويسلكونالأولادشِصرفنمإذاغاماليل((بن))شمعونالحاخاميقول.ذلكيشجبون

بذلك.أوصيلأنهستحترموصيتهفإنالحسنالسلوك

يخص)فيماكلاههإلىوثقتهإيمانهيضاف،ابنيهوهذا:أحدهمقالفإذا

حصوليمكنلكنأحد،يصدِّقهفلنأخيموهذا:أحدهمقاللولكن(،الإرث

كذلك.أنهيعترفالذيالأخمعالإرتَتقاسم

قدكانالذيللأختعودتلقاهاالتيفالحصةور!ط،دونالشخصهذاتوفيإذا

إذا.يقبلونهكانواالذينمع-سثون(بقرابتهيعترفوالماسذينأاالاخوة.أملاكهمعهتقاسم

فىِأنوُجدإذالكن.القيمةعديمةالوصيةهذهفإن،وصيةلهووجدتأحدهممات

فكلامه،ورثتهإلىينتميلاأوينتميآخر،لشخصأملاكهبنقليختصهاالوصية

صالحاً.يبقى

اليومهذا))من:العبارةهذهكتابةعلىمرغمفهو،لأطفالهمالهورَّتَأوتنازلإذا

ليسهذاأن،يعلنجوزيهالحاخاملكنيهودا.الحاخاموأيهوهذأموتيئوبعد

أثناءبيعهللابنيمكنولاموحه،قامإذا،موتهقبللابنهمالهوجلورَّثإذاضرورياً

يكونلنفهذابالبيعالأبقامإذابه.الانتفاعوحقبالتحكميحتفظوالدهحمِاة

حتىالملكهذاعلىحقأيللمشترييكونفلن،الابنباعهوإذا،موتهحتىشرعيأ

المحصوللكنله،يروقلمنوإعطائهاا(ضمارجنيفيالحزيهَمصلقوللأب.الأبوفاة

منالعديدرجلخلفإذاورثمَها.إلىملكيتهتحودالأبوفاةبعدمقطوفاَيبقىاتيا

علىالثياببارتداءالحقلهمفالراشدونقاصروت،والاَخرونراشاَبعضهمالأولاد،

الراشدلِنحسابعلىالتغذييمكنهمالقاصرينأنغير،الثانيةالفئةحساب

نفسها.بالطريقهَشيءكلمعهمويتقاسمون

الشيءفعلللقاصرينفيمكنالإوث(،حساب)علىمتزوجينالبالغونكانإذا

نأنريد(:الأبمو!أبعدالقُصَّرقالإذالكنألِضاً،الإوث(حشاب)علىنفسه
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نوفالقا

مالأنيتم،أن!لحكنلافهذا(حياته)أثناءأنتمفعلتمكما،الإرثنفقهَعلىنتزوج

هبهَ.أنهعلىمحسوبلهمالأبتركه

البناتعلىيُنفقالأبناءممِزةيملكنأنهنغيرأيضاً،البناتعلىالمَواعدهذهتنطبق

أبناءتاركاًرجلتوفىِ))إذاثفقتهن.علىوليسالأبناءنفقةعلى(الإرث)خارج

يلزمهاكلويرفرونيرثونفالأبناءجداً،كبيراًالموروثالمُلككانوإذا،وبنات

للمَسول.يذهبونوالأبناءيرثنفالبناتممَواضعاًالإرثكانوإذا،البناتعلىللإنفاق

"أشاركغامليلالحاخاميقولهاليأ؟الفاقهَمعاناةعليئَذَكزلأننيهل:أدمونويقول

".الرأىأدمون
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الآخ!ة

ا-المسيح

فيالذهبيتصععصرهاكانخطالتي،الأحرىالقديمةالشعو!عكصعلى

كانعدهَ،ولمراصَطالمستقبك.فيينضظرونهالمِهودكان،القدمفيالمتوعلالماضني

العظمةفيهاتبلخالتيالدينونة،يومالأخمِرهَ((أو!الأيامإلىيلثحونإسرائيلأنبياء

بدأتالزمنومع؟الشعبهخيلةفيالأملهذاانغرسلقدذروتها.القوهية

المستمَبلوتمَكاثر.تعَعددالعالمذلكفيالحقيقةإظهارعلعِهاكاوالتيالعجاشبما

تدشَينليرأساللهسيرسلهالذيالمعسِحأىِ)ماشياخ(شمخصحوليدورالمجيد

والعجيب.الجديدالعصر

دكتور.المراجعمنالعديدهحطهوالتلمود،فيوردكماورسالتهالمسيحإن

هفيل.المدعوالرابعالمَرنحاخامإنهالأفىَ.فييدويالشكهنشعِئاًلَركفقطواحد

فيلهاأعطيالمسيحٍلأن(،سيأتيالذي)حتىلإسرائيلهسيحسليس:يقولكان

منقُبللكنهعنيفا،سخطاًهفيلللحاخامالملاحظةهذهسببتوقد.حزقيالعهد

المسيحيةالشَبؤاصَ!منالعديدبتحقيهتمنصفاًكانالذىِ،حزقيالعهدفياليهودبعض

قطعية.بصورةالرأيهذاالتلموديُيعدلماذايُفهمهناهنلإشعيا،

6)9،إشعياسفرمنولالنهائيالحرفوسطفيLemarbكلمةتحملماذا

عجععاًاسمهودعي!هعلىالرئاسةفصاوتابنلناأعطيولدلناوُلدقدالأنه

السعلام،.وئيصالأبدأباجباواًإلهاًهشعيراً

نهايةفيوضعهاعندواحداًشكلاًتأخذس،ب،ن،م،ك،العبريةالأحرف1

حتىول،حرفوسطهافيتحملعءولمحط6الكلمه6َ()9،إشعياسفروفي.الكلمة

،حزقيالمنيجعلأنرريدالممجدالواحدالقدوص!!كاننهائياً،حرفاًيكنلملو

وماجوج.جوجسينخاربِ:وهن،المسيح

كاناالعالمفيوالرعبافىفألمَيااللذفيوماجوججوج،أنسابقاًفَشَرنا)وقد

،الكونسيدأياالملاحظهَ:هذهعليهأوتج!المميزهَعدالقهلكن(.المسيحوجودقبل

منهتجعللمأنكغير،والصلواتالتراتمِلشرفكعلىألف،إسرائيلمكداود

لك-شلفولم،كثيرةعجائبهنحتهلقدهسيحاً:حزقيالىباخمَيارترعبهلمسعِحاً.
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التلمود

علىوهوتلاممِذهؤغَصاي((بن))جوخانانالحاخاموذَععندمااممنواحداً!((0نضَيداً

(.آتإنهيهوداملكلحزلَيالتاجأ))حضّروااللغزالعبارةهذهإليهموخه،الموتفراشر

الحاخامفإنصحيحاًهذاكانإذا.المسيحبمجيءنبوءةالعبارةه!فييُلاحظ

منسنتحقق،لذلكإضافهَ.حزقيالفيالمسيحيماثلأويجسدالأولالقرنهناللامع

متعدددتسمياتظهورفيتسببتقدالاَتي،المنقذأوالخلصصفةأوهويةأن

ومتنوعة.

للخالقمخططمنجزءاًيشكِّلكانالمسيحإرسالأنهوبه،يؤمنالعالمكانما

عدنجنة،الندامة،التوراة:العالمقبلأشياءسبعة))خلفُ.الكونأصلحول

))عندماآخر:ءئرلففيويُقرأ((.المسيحواسمالمعبدالمجد،عرش!،جهنم)الفردوس(،

نأقبلحتىالإلهذهنفيخطرلانهؤلد(أن)سبقالمسيحالملككان،العالمخلقبدأ

((.العالميُخلق

عنانها،أطلق!قد،لتحديدهالمعدةالتخميناتكانتطبعاًالمصيح؟سي!صونمن

القبولعلىمجمعينالحاخاماتكان.التوراةنصوصمنإيضاحاتتطبوكا!ط

فييُبشرلاالتلمودلكنبه.تُناطبمهامبالقياممكلفاًبشرياًكائناًسيكونالمسيحبأن

البشمر.قدوةفوقبمسيحالإيمانعنمنهمكانأي

هوشعنبوءةمنالاَيةهذهتُفسركيفإليكمداود.بتشبههالسلطاتبعض

ذبيحةول!وئيص،ولالهمملكلايهنرةأيامأيقعدونإلصرائيلبنيالأنط،5()3

إلههمالربويطلبونإسرائيلبنويرجعذلكوبعدترانيمولاأفودول!نصبولا

نإ:الحاخاهات"يصرح،:الأيامآخرفيوجودتهالربويهابون،ملكهموداود

((.الأمواتبينولدإذاداود،اسموهوالأحياء،بينوُلدإذا،الملكالمسيحهوهذا

بمسيحهرحيم؟لملكهعطاءاتيمنحإنه.نفسهالاستنتاجلهالنبوءةفيوالنص

داودإلىبلفقط،داودإلىمكتوباًيكنلمألأبد.إلىوذريتهداود،إلى)مسياخ(

الأفىبوفي،الملكهذاذويةمنواحداًالمسيحهنيجعلكانالغالبالرأي.وذريته

داود((.ابن))المسيحشائعبشكليدعىالحاخامي

الأسماءمنشملسلهَتقدمكا!،مسيحيةأنهاعلىالمفسّرةالتوراتيةالنصوص

للمسيحاسماكمَشاففييمَفنَّنونالحاخاماتتلامذةبعضأسماءتكونقدالمشَوعة،

معلمهم8لاسممشابهٍ
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الآخرة

مجيء"حشمكتوبلأنهشيلوإنهشيلأَ:الحاخاممدرسةتقوا!المصيح؟اسمهوما

وتطيعهلث!يلويأتيحتىصلبهمنومُضترعيهوذامنععولجانيزولألاشيلو"

01(.،94)تكوينالمث!عوب(

)لم!اطعأ(ليؤناسمهأشبقىقيل:لأنهينُون:تقولينَّايالحاخامهدرسةوكاشط

الرحمةأي"خانّينااسمهأيضاً:تقولخانّيناهدرسةوكاشتطال!ثعمص،.دا!تطللأبد

فهناكآباؤكمولأأنتمتعرفوهالماوضإلىالأوضهذهفيِأفأقذفكمقيللأنه

)نبوءة)خانينا((الرحمةأهبكملالأنيالربيقولوليلاًنهاواَأُخرآلهةتعبدون

.13(،16إرميا

هذهأمحلىقيل:حيثحزلياابنخيم(())مينا))إطعزِّي((اسمهأنويؤكد!آخرون

أمراثي(نفسييردُّمعزًّكلعنيابتعدقدإذبالماء.تنهملانوعيناي،باكيةأثا

منبالبرصالمصاب))العضوييدعىأنهأيضاًالحاخاهاتويؤكد(.16-أإرميا

أوجماضماوحملىططشماأخذ!ىإفأقيل:لأنهالأهير((لِهودالحاخامهدرسة

اسبانيةأ)يستعير4(،53إشعيا)نبوءةومُذلَّلأ،اللهمنمضروباًبرصذافحسبناه

الممجدالواحدالقدهـسأن))راب((صرَّحوقد(.البرصتعنيالتيضربكلمةهنا

ولداودإل!للربيتعبدونأبل:كُتبلأنهآخر،داوديلإسرائيلبعدفيماسيظهر

))الذيبل((،أقمته"الذي:يقلولم9(،-03إرميا)نبوءة!،أليمهاكيوملكهم

((.أقيمه

الحاخامينِن:بعضاقترحهاأخرىأسماءلِليفيما

نبوءةفيجاءكما)النبت(تزيماخيدعى:يقوللاويبنيضوعالحاخامكان

اسمهالذيالرجلذاهوقاثلأالجنودوبتكلمهكذاقائلأأوكئَمه12(-)6زصيا

(.الربهيكلولعنىِذاتهمنينبتإنهالنبت

هذانأيْبو:الحاخاميقولوبعدهم))ميثاخيم((.اسمهإن:يودانالحاخاميقول

نخمانالحاخامسألإلرقمي.العددشفستعطيأحرفهمالأنمتشابهانالاسمان

نافليهبارهو"منسقط(؟الذي)ابننافليه()بارسيأتىِمتىتعلمهل:اسحقالحاخام

أقيمُالومذلكأفيقيل:لأنهنعم؟المسيحنافليه"بارتسميهل.المسيحهوإذن((؟

الأيامفيكانكماوأبنيههنهتهدَّمهاوأقيمثُلَمهوأسدُسقطالذيداودهسكن

11(.-9عاموس)نبوءة،القديمة
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التلمود

إليكم"يوسفبنإالمسيحتدعىعجيبةغريبةصورةذكرفقطواحدةلمرةيصادفي

النص:هذا

سكانوعلىفىاوفىستعلىأوأُديض:كتبكماقُتلقديوسفبنالمسيحكان

كماعليهوينوحونطعنوهالذيأناإلئيَفينظرونوالتضرعاتالنعمةووحأوودتثليم

01(.-12)زكرياالبكر!علىيُتفجعكماعليهويمفجعونالوحيد،علىيُناح

هذايحملالذيالأدرلالجدذزيةهنواحدٍإلىيشيرداود"))ابنمثلأيوسف))ابن

قيل:!صمايوسفذريةيدىِبينفقطسمَكونعيسوذرلِةبأنيعقوبتنبأ.الاسم

جملونهموفيفرهونهمعُصافةعيسووآلىلهيباًيوسفوآلناوأيعقوبآلىأويكون

18(.عوبديا)نبوءةتكفَم،الربلأنعيسوآلهنبقيةتكونولا

الوطنيةالحياهَلَتعرضعندماضراوةيزدادالخلصبمجىِءالأهلأنالطبيعيهن

المسيحيةبالتنبؤاتوعفوياًغرصزياًتعلقهمازداداليهود،علىالخطراؤدادوكلماللخطر،

الأعوامفيظهركيفيوسفرروي.المقدسةكتبهمفيوالموجودة(بالمسيح)المتعلقة

الذيالخلصأنهعلىنفسهمنهمواحدكليقدمأشخاصالمعبدلتدميرالسابمَة:

مشهوراً،"ظلكوخبا!باريدعىهؤلاءأحدالتاليالقرنفيالأنبياء.عنهتحذَشط

بهاعترفوالذيروها،علىالعصيانأعلنالذي)باركوزييا((اسمالبعضعليهويطلق

أواهأ17(-)24العددسفرفيلرردماالحاخامويشر!*المسيحأنهعلىعقبةالحاخام

هنصولجانويقوميعقوبهنكوكبيسعى.بقريبوليسأبصرهحاضراًوليس

هنيخرج)كوخبا(النجمشيتأ:بنيجميعويريحهوآبطرفىِفيحطمإسرائيل

يقولتورثابنجوخانانالحاخامأنغير((:الملكالمسيحهو)هذاقائلاً:يعقوببيت

داود".ابنيظهرأنقبلعقبهَياقبركعلىالعشبإسينبع!له:

قالفقد،المحنأهامالثباتعلىوتشجيعهنأالشعببؤسمنالتخفيفأجلهن

ثمنلهسيكونمجيئهفإن،أخرىوبعبارات((المسيحعمل"هوهذابأنالحاخاهات

قبلأوجهالليلظلامبلغلقدالخاض.عندالأمباَلامالشبيهةالشديدةالاَلامهوباهط

العالمفيدرجةأدنىإلىالهممإضعافهيالدلائلأنيعتقدونكانواالفجر،بزوغ

تحتمل.لالَاسيةالحياةستكونعندها،المسيحمجيءسمَسبقالتيالفتزةوبخاصة

ابنمجيءسيرىالذيالجبل)في:الرؤيةهذههنالمستوحاتالتطلعاتذيهي

احتراماًالوقوفعلىمرغمونالشميوخمنهم،3الأكبريشتمونالمثمبابكانداود،
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الآح!ة

الجيلهذاوجهسيكونحماتها،علىوالكئةأمها،علىالفتاةتتمرد،منهمللأصغر

أماكنستصبح،والدهأمامبخجكالولديشعرلن(.الوجنتين)هعدومالكلبكوجه

انحطاطفيالمقدسةالأشياءوكتابةالنسخعلموسيدخل،دعارةببوتالدراسة

منتصففيإلاداودابنيظهرلنسيُحتقرونااللهيخافونالذينوالناس.وتفكك

كلهمدث!عبكأويمونقيل:لأنهتماهاً،بريءكاملاًهذنجماأوكلياًبريءجيل

به(أتمجَّدالذيوعملىيديّغرسيفرعهمالأوض.يرثونالأبدإلىصديقين

.21(-0ة)إشعيا

لهفخلصتشفيعليسأنهوبُهتإنسانليسأنهأووأىقيل:كمامذنجاكله

(.95-16أإشعيا5،أئدهووبزهذواعه

أإشعيا(لغيريأعطيهال!وكراهتيعلئيَيُجدَّف!لئلاأفعلأجليهن،أجليأمن

48-.)11

فيداودابنوصولإلىستشيرالتيسنواتسبعفترةْخلالأثهالتقليدبحمسب

للحصادبقيوقدالمطرعنكمهفعتأيضأأوأنا:النصهذاسيتحققالأولالعام

حقليُمطَرُولمحقلىوهُطرَأخرىعلىأُهطرولمهدينةعلىوأهطزتأشعهِرثلاثة

العاموفي،المجاعةسهامستطلقالثانيالعامفي-7(.4عاهوسأنبوءةفجف،آخر

قديسون،مؤمنونألَقياء،أطفالنساء،رجالجداً،قامميةالمجاعةستكونالثالث

لاوقدوفيراً،الخيرسيكونالرابعالعاموفيدارسيها،منالتوراسئنسىسيمولَون،

التوراوتعودوتفرحوتأكل،ستشربوفيراً،الخيرسيكونالخامسالعامفي.يمون

العاموفيالسماء،هقآتيةأصواتستسمعالسادسالعامفييدرسونها.الذينلذاكرة

داود.ابنسيأتيسنواتسبعهنالمؤلفةالحقبهَنهايةوفيحروبستنشبالسابع

حالةفيالممَفاقمالسياسيبالاضطرابخاصةمثبمَاًسيكونا"لمجيءهذازمنإن

المسيح.خطواتتوج!صطانظروابعضهاتحاربالممالكلرأيمَمأإذا.شرسةحرب

كمابعضهاالممالكهاصطفقد.إبراهيمزمنفيحصلهكذاسيكونأنهاعلموا

لإبراهيم.الخلاصومُنح،14المَكويبنسفرفيورد

الممجد:القدوسالربيقولوماجوججوجحروببأنهاعنهاعُئرالحردربهذه

12(.-01)مزمور(البائسينتنسَول!يدكواوفعالإلهالربأيهاأقم

نأأجلمنمراتخمسالممجدالوحيدالقدوسالمزاهيركتابفىِداوديتر%ى
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التلموفى

بأنهاداودتنبأ،القدوسالروحوبقدوة،الأربعالممالكتعنيااللأريعالمرات.ينهض

المرة.مملكةكلوجهفيالوقوفاطهاإلىطلبكذلك؟إسرائيلستستعيدكاشط

علىبالهجومستقومبأذهاداودتنبأالتي))وهاجوج())جوج(مملكةهيالخاهسة

!شولالجىكواو!ىالإداوبأ!أقمألممجد:الواحدالقدسيقول؟إسرائيل

الأريغالممالكضداطقتالسواكزعيملناليسلأنه12(-15)مزمووابىشين،

أوضفيكانواإذاذلكءأوأيضأآخر.مكانفيعنهاوالمنؤَهأولاًالمقصودة

الربأنالأنيهعهمعهديوأفسخأفنيهمبحيثأصههمول!لأخذلهملاأعدائهم

عليهمأتغلبولناليوناني!ت،أيامخلالأبداًعنهمأتخلىلن(:26،44)أحبار(إلههم

أقصلعولن(،فارس)بلادهاهانعهدفيأبيدهمولننصَّر،بنوخذزمنفيبالرعب

وماجوج.جوجعهدفيإلههمالربأنالأني،الرومانعهدفيمعهمتحالفىِ

الفالية:الحكايةفيالاهتماموجير،بالموضوعيهتمهفيدتلميح

وجلاًصادفت:التاليةالرسالةيوسفالحاخامإلىتخليفابنخاناتالحاخام"أرس!!

المقدسة.باللغةومحروةمربَّعه،عبريةبحروفعليهاكتبتالورقمنرزمةبيدهيحمل

هذهعلىوعثرت،الرومانيالجيشفيمرتزقاًكن!:أجاب-هذه؟وجدتأين:سألته

وماثمنِنآلافأربعةبعدفيها:مكتوبأكانماإليكروما.فىِالأرشيففيالرزمة

هنجزئياًالعالمسيدمَّرعصرنا(من531عام)!يالعالمخلقمنذسنةتسعينوواحط

أيامستألَيعندهاوماجوج،جوجحروبمنوجزئياً،البحريةالوحوشحروبجراء

آلافسبعةانتهاءبعدإلاالممجدالواحدالقدوسالعالميجدولن)الخلص(،المسيح

سنة((.

تاريخاًالغالبيةتعطي.المسيحظه!رزمنلتحديدأخرىحساباتالتلموديتضمن

العالم))سيدومالحاخاهاتأحدإلىإيلياقالفقد.الخامسالقرننهايةمنتقريبياً

ومئتينآلافأروجةأيسنة(خمسون)اليوبيليوبيلاًوثمانينخمسمايةالأقلعلى

:الحاخاماتسألهذاود".ابنللعالمسيأتيالأخيراليوبيلوفىِسنة.وخمسين

هذايعطي.لثلكأجهلإيليا:أجاب((؟نهايتهفيأمالأخيراليوبيلبدايةفي))سيأتي

الذي1الهيكلتدميربعدسنةأربعمائهَأي094و044بينحصوراًتاريخاًالقول

مقابلدينارألفيساويحقلشممِاءأحدهمعليكمسيعرضم(.07لعاميعود

سنةوثلاثونومئتانآلافأربعة:الحاخاهيالتعليمإليكمتشتروا.فلا))ديناربوس"
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الآخرة

مقابلدينارألفيعادلحقلاًتشترهـافلا471،عامفيأيالعالمخلاَثبعد

الأهمية.كلالأرضستفقدعندماالمسيحمجيءزمنإثهواحد.ديناربوس

مجيءتاريخأي))النهاية((تاريختحددالتىِبالحساباتالحاخاهاتغالبيةيندد

علني:تحذيرهذابعد.فيماخائبهَتكونلَدآمالاًيثيرالتحديدهذالأن،المسيح

ولمأقبلتلَدالنهايةأنبمايؤكدونلأنهم،النهايةيحددونالذينأولئك))ملعونون

وفيللميقاتاوؤيما.أدإنقيل:لأنهانتظروهبالعكصأبداً،يأتِلنفإنه،المسيحيظهر

)نبوءةتتأخر(.ولاإتياناًستأتيفإنهافانتظرهاأبطأَتُإن.تكذبول!الانقضاء

السابعأالشهرتشرينفيستُفتدىإسرائيل))فإن:أحدهمرأيبحسب3(.-2حبوق

مصرمنتحرَّرتفقدآخرينلَولوح!ط(السنةبدءيحددالذياليهوديالتقويممن

((.نيسانفيوستُفتدىنيسانفي

عهدظهووحدَّدقداللهيكونبموجبهالذيالاعتقادمعارضةبهقصدأنهلوكما

ظهوريربطبلالتحديد،هذايقبللاآخرتاريخظهروقدمحدد،بتاريخالمسيحية

يصير!القليل1لإشعياتعودالفكرةهذهكاذت.الشعبسلوكيسمىبماالمنتظر

22(-06)إشعيا(ميقاتهفيذلكأعجِّلالربأنا.عظيمةأمةيصيروالصفيرألفاً

فيمشأتيوإلافأسرِّعها،بذلكجديرينكنتم))إذا:التاليالنخوعلىالنصشُرحوقد

.((موعدها

النهايات))كل((الخلاصتقمبلأنها،كبيرة))الندامةمشابههَكثيرةتصريحاتأتق!

ند!تطماإذاالحسشة((والأعمالبالندامةيتعلقإذن))فالحدثيأت".لموالمسيحهضت

يومإسرائيلاحترتإذا.العالمإلىفوواًسيأتيداودابنفإنواحداً،يوهأإسرائيل

وفقاًالسبتيوميإسرائيلعملتإذاأيضاً.فوراًسيأتيداودابنئجنواحد،سبت

كماالعالمتأهليحاولكانعندماحدوداًالخياليرمرفلمفوواً.فستفتدئللقاسون،

فينفسهالشيءيبقىلت،خصوبةالأرضستزداد.المسيحبمجيءمتحولاًسيظهر

.وعصرهالعنبلجنىِالجهدبذفصبما،العالمهذافي.الاَنعليههوعماالاَنيالعا(صم

بيته،زاويةفييضعها،قاربأوعربةفيالجنةواحدكلسيدخلالاَتيالعالموفي

فتستخدملعنب1اعناقيدسويقاتأها،كبيرةكأساًويملأالنبيذمنكفَاًمنهايأخذ

هذافيالخمر.منمكيالاًثلاثينحعطيلاعنبحبةأيهناكتكونولننلطبخوقوداً

فيأماثماراً،لتعطيشهراًعشرإثنيوالأشجارأشهر،سعَةالحبوبنض!تيتطلبالعالم
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التلمي

شَهرين.بعدثمارهاتعطيوالأشَجارواحد،شهرلعدالحصادفسيمَمالاَخر،العالم

يومأعشرخمسهَفيالحبوبسشَضجالآحر،العالمفييمَول:جوؤيالحاحامكان

خمزاًإسرائيلستنتجالآحرالعالمفيأيضاً:الأفضلهحاكواحد.فَعهرفيوالأشجار

بحجمالقمحصنابلالأرضودتنبِ!،الصوفأجودمنوثمِاباًالطحنِن،أجودمن

الأشجاروستعطييومياً،الأطفالالنسوهَستنجبالاَخرالعالمفيهَوىِ.نَوركلية

يوم.بعديوهاًثماراً

العالم:تركمِبعلىالمسيحيالعصريمارسهالذىِللحأثيرالمفصلالوصفهوهذا

أشَياء:عسرهَالممجدالواحدالقدوسسمِجددالثانيالعالم"في

ولانهاواًلكِنوواًبَعدُهنالضمسٍتحونألاقيل:كما،العالمسينرأولاً:

،فخركيكونوإلهكأبدياًنووالكِيمونالرببلليلأ،بضيائهالقمرينيرك

هاذالكنالممجد.الواحدالمَدوسرؤيةعلىقادرينسمكون.-)إفمعيا

نووأويصيرقيل:كماالضوءمنجزءاًوأربعينبتسعةسينمِرها؟بالشصسهفعل

يجبُرُأيامسبعةكنووأضعإفسبعةيصيرالشمسونووالشمصكنووالقمر

(.-0326)إشعيا،ضربتهجرحويش!فىِشعبهكسرالرب

قيل:لأنهبشفائهالشمسيأمرالممجدالواحدفالقدوس،أحدهمهرضإذا

كعسرحونأجنحتهافيوالشفاءالبزشمسلاسميالمعقونأ!الكمأوتُشرق

2(.-4أهلاخيا،المعلفكعجولوتطفُرون

الدواءفيهسيجدبمرضيصابوم!أورصَلمِم،منيمبتىَجارياًهاءسيحعلثانياً:

السمكويكونتحياالنهرلعلخحيثتزحفحيةنفصأوكلقيل:كماالشافي

ويحيا،يشفىالنهرإليهلعلخمافكلهناكإلىبلغتقدالمعِاههذهلأنجداًجمنرا

9(.-47)حزقيالى

مَيل:كما،سيشفىمضهاجملومنشعهرياًتثضجالسمجرتمارسمِجعلثالثاً:

ووقةيذبلولاروكلشجركليتشأهناكومنهنامنشاطئهوعلىالنهرأوعلى

ثمرُهفيكونالمقذَسهنتخرجمياههلأن*بواكيريؤتيشهركلبلثمرهينقطعولا

.12(-47)حزقيالللشفاء،وووقهللطعام

سدوم،العالمفيهارغهكانييقىول!المدهرةالمدنجميعبناءسيعادوابعأ:

يُعدنَوشابعهالم!دومأطخواكمَيل.كماالثانيالعالمفيبناؤهماسيعادوالساهرة
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لآخرةا

قديمكنَّ،إلىتعدنوتوابعكوأنتقديمهنإلىيعدنوتوابعهاوالساهرةقديمهنإلى

.55(-16)حزقيال

المقُلقَةابشةأيتهاألَيل:لأنهاللازوردهنبأحجارأورشليمبناءسيعادخامسأ:

-54)إشعياباللاؤوود(وأؤسسكحجاوتكبالإثمدأوصصهاءنذاالمتعزيةالغير

أنيقة(حجاوةحدوفىكوجميعبَهْرمانحجاوةوأبوابكياقوتاًشرُفَكأوأجعلى11(

مجدلتأهلالأصنامعبدةُوسيأتي،كالشمسالأحجارهذهستسطع12(.-45)إشعيا

3(.-06)إشعياإشراقِكِ(ضياءفيوالملوكنووِكِفيالأعمأفتعميرقيل:كماإسرائيل

m:ويربضمدأوالدبالبقرةأترعىقيل:كماالسلامالطبيعهَسيعمدسأ

7(.-11)إشعياكالثوطالتبنياكلوالأسدمعاًأولادهما

فيبينهماتحالفاًويقيموالزواحفالطيور،،الحيواناتجميحسيجمعسابعاً:

وطرالصحراءوحشمعاليومذلكفيعهدألهمأوأبتّقيل:كماإسرائيل

فيوأُويحهمالأوضمنوالحربَوالسيفالقوسوأُكسِرُالأوضودباباتالسماء

(.18-2)هوشعادّ!،

وأسزَبأوولشيمأوأتج!قيل:كماالعالممنوالنحيبالبكاءمميختفي؟ثامناً:

91(.-65أإشعيا(صراخصوتُولابكاءصوتبعدُمنفيهايسمعُولانجشعبي

و!عُالدواملحىادتأويُيدُقيل:لأثهموتالاَخرالعالمفييكونلنتاسعاً:

الربَّلأنالأوضكلعنشععبهتعبيوويزيلالوجوهجميحعنالدموعَالربالسئد

8(.-25)إشعياتكيَّ(قد

كمأفرحاًسعيداًالكليكونبلضجرولاهم،ولاتذمر،هناكيكونلنعاشراً:

علىويكونبترنيمنصهيهإلىويأتونيرجعونالربئفداهمأوالذينقيل:

)إشعياوالتأؤُه،الحسرةعثهموتنهزموالفرحالسرووويتبعهمأبديفرخوؤوسهم

35-.)01

لن.المسيحسيدشنهماالتيوالسعادة،والفرحالثاتجط،السلامعلىإلحاحاًنلاحظ

الاخبارسماعلدئ.اليومالعالمحالكماالاَتيللعالمبالنشبةنفسهالشيءيكون

لدىالخير(،يفعلالذيالصالح"ليمجد:التاليالدعاءيتلىالعالمهذافيالط!بة

فستكونالاَتيالعالمفيأهاالأهين((.القاضي"ليتمجد:يقالالسيئةالأخبارسماع

الخيرأ.يفعلوصتصالحهوماكلليتمجد:بالقولالفرصةاررينا
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التلمود

يستهلكوالاَخريزوعأحدهماجيت،بايفرحوالآخر،يبنيأحدهماصمالعاهذافي

الآخرفيالعالمبخصوممأكُتبماذاإضمار،ا

شعبيأياملأنآخر،وياكليغرسونولاَآخر،ويسكنيبنونألا!يل.كما

جميعانظروا:22(.-65)إشعيا(أيديهمبأعماليتمتعونومختاويَّالشجر،كأيام

العالمفيسيشفيهمفإنهالعانم،هذافياطمجدالواحدالقدوسومحذبهمضربهممن

شضح(الضَوآذانا!يجمون!ىأحي!مذ:مكتوبلأنهسيبصر،ا!لأعمىالآخر.

البريةفيالمياهانفجرتقدإذالأبكملسانويترنمكالإبلالأعرجيطفرأحينثذ)5(

ة(.-35،5)إشعياالاديئ)6(،فيوالأنهاو

،الشريرةالنزعةأف!قانعالمهذافينمتلقدالممجد:الواحطىالقدوسيقول

ويجتمعونسيتحدونلكنهملغة.سبعينعلىوتوزعواانقسموامخلوقاتي،وتفرقت

للث!عوبأجعلحينشذالأفيقيل:كماويخدمونياسميليمجذواالاَخرالعالمفي

9(3،)صفنيا(واحدةبكتفوليعبدوهالربباسمجميعهمليدعوانقيةش!فة

العالم،اضطهادوسينتهي،المسيحبقدوممباركهَإسرائيلستكونشيء،كلفوق

نأبمامصر.هنالكرمةلهاحملتفقدلها،اللهأعدهالذيالبارزللمقاموستُعاد

كانتإسرائيلكذلكبثمارها،عليهمتتفوقفهيالشجر،باقيمنأقلترتفعالكرمهَ

سترثالاَخرالعالمفيلكنها.العالمهذافيوضعيفةش!واضعةلتظهرضعفتقد

.الملوكمائدةعلىبعدفيمايظهرلكنهبالأقداميداسالكرمةثمرمثلإنها.كلهالعالم

خُكةأعرتُ:مكتوبهوكماالعالمهذافيمحتقرةلتبدوإسرائيلخُلقتهكذأ

الاَخرالعالمفيلكن(.14-3إرميا)مراثيكله،النهاولهاوأغنيئشعبيلجميع

هُرضعاتوالملكاتهرئينلكالملوكأويكونقيل:كماالقمةفيالربسيضعها

أناأنيفتعلمينقدهيكترابويلحسونلكيسجدونالأوضإلىوجوهموعلى

الممجدالواحدالقدوسقال6ير(-94إإشعيامنتظروه(يخزَىلاالذيْالرب

ومصاس!!بيرةثروات،ولعناتربانيةنعمأالعالمهذافيلكوضعتلقد:لإسرائيل

يخظرهنأنبطريقةوسأباركك،عنك،واللعناتالمصائحطسألغيالاَخرالعالمفيلكن

المباركين.شعبهنإنكسيقولإليك

سيجهدونعديدينغرباءأنلدرجةعظيمأ،سيكونإسرائي!!مصيرفيالتحوُل

العالمفي.النزاهةستنقصهاخطواتهملأنوطردهمرذُهمص!لكنإلعِها.للانضمام
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لآخرةا

احد.ويألكنهاسنيُقب!!ثني.صلولوثنمِةاضُقبككيهوديةهنأالشعوبالا!رستأتيا

إضافة،المسيحأيخامفيوثنيأصلمنيهودىِأييقبللاهال:الحاخاها!أحد!لأن

هذاوُجدإذا.إسرائي!عشائربجمعيقومقدالمسيحأنجازماًيعتقدكان(تلك

سانح)توسيفيتاالاَتيالعالمفيحصةأىِالعشرللمَبائليكونلنفإنهمنعزلىة:التأكيد

ا!12،ثى

13(-)27إشعيانصوصإلىبالعودةمعاكساً.اتجاهأيبديناحعِتهمنالتلمود

أوضفيوالمنمونآلث!وو،أوضفيالتائهونفيأتىِبوقفييُنفخاليومذلكأوفي

-31إرميانبوءةونصوصأووشليم،فىِالقديصجبلفيللربويسجدونهصر

المرتدّةأيتهااوجعيوقل:الشعمالىجهةالكلماتبهذهونادِذهب11:(12

أحقدلاالربيقولىوحيملأنيضذَكموجهيأحوَّلىللاالربيقولإسرائيك

الأبدا.إلى

لِعودحيثاليوم.الضائعةالعشرالعشائربعودةيعلنونكانواالحاخاماتفإن

الذياليومَروعهرتجهمستعادل،مجمعينعادوادديكونونإسرائيلهنالمنفيون

منقانونسيلغىكبير،األاجتماعهذافيللمساعدة.والأرضالسماواتفيهخلفَ

بأعجوبة.الطبيعةصوانين

والعكسالوسطفيتهبولزالشماليةالرياحتهبعندماالحاضرالعالم))في

العَدوسيعلن،إسرائيلمنالمنفيينجميعأجلومنالاَخرالعالمفيلكنبالعكس!

الممجد:الواحد

هوكمااتجاهينعلىوالغربالشمالمنتهبريحاًالعالمهذافيسأجعل

أقاصيمنوببناتيبعيدمنبنئيَهلمَّ.تمنعل!والجنوبللثعمالىأقولىأ:مكتوب

6(.-43)إشعياالأوض(

المدينةبناءإعادةهو،عجيبآخربحدثمسبوقاًالعشائراجتماعسيكون

أورشليمبناءإعادةدونممَجمعينكانواإسرائيلمنالمنفيإتإنلكمقيلإذا:المقدسة

إسرائيل(منالمنفيينويجمعأووشليميينيالرب1:َمكتوبلأنههذاتصدقوافلا

تكنألم:الكونسيد))ياالممجد:الواحدالقدوسأهاميقولون2(146،)مزموو

دُمِّرتأنهاوعملكمظلمكمبسببذلك:يجيبهمدهرت؟ثممبنيةأورشليم

أبدأ.أدمرهاولابناءهاسأعيدالاَخرالعالمفيلكنمنها،ونُفيتمصحراء،وأعيدت
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فىالتلمو

علىالاعتقادهذايرتكزأورشلمِم.بناءإعادةمرتجزءاًتمنَمكلالهمِكلبناءإعادةإن

يسكناوب!بقلأولبنيامينجانبهإلىسيسكنالربحبيبكثمِرهَ:نصوص

هذايضير12(.و،3الاشرَاع)تثنية،يسكنهنكبيهوبينالنهاوطولبسترهآهناًلديه

يسكن:منكبيهوبنِ،ثانيةالمعبدبناءدائماً:الربسيسترهأولاً.المعبدبناءإعادةإلى

بمالأنبئكماجتمعواوقالبنيهيعقوبدعاأثمالآخر.اصمالعافيالمعبدبناءإعادة

بناءياعادةأبنائهإلىيعقوبأشارفقد(.94،1)تكوينالأ؟م(آخرفيى!ن

المعبدجعلالذيأنا:يقولالممجد!الواحداغدوسا:الملاحظةهذهنجد.الهيكل

سيعيدرائعهَ...تحفةالاَخرالعالمفيمنهسأجعلوأنا،العالمهذافيالدهارمنكومة

دورالشعبحياهَفيالجديدالهيكليلدبلنالشيخينا.فيهتسكنولاالمعبدبناء

التكفير.أضاحيلتقديمضرورةهناكيكونلىالخطمِئةمحوبعدلأنه،القديمالهيكل

القرابينهنقليلأعدداًسيجعلالقلوبجميعسيملأالذيبالعرفانالحشعور

عملأضاحيباستثناءالآ!رالعالمفيالأضاحيجميعستتوقفضرورياً.)الأضاحي(

أبداً.تتوقفلنالتيالخرِ

فعِهسيشاركوتالذينأنصحبح،ال!!املةاسمعادةاالمسيحيالعهديدشِّنأنيجب

بالبعثالاعتقادفإنكذلكمنه،الأشرارطرديجببينصماتوا،الذينالصالحونهم

المتميزةالعناصرأحدالاعتقادح!طسمِكون(بذلكجديرونهمالذينالموتى)قيامة

عندهاأنهالقوليمكنلكن.خاصةسقرةفيالموضوعهذاسنعالجالمصيح.لمجيء

الأشرار.يميتالعالمفيلَويطاعونسينتشر،المسيحمجيءيقترب

لنايقالحيث،المستقبليةالأحلامهذهضدحصلتقدسويةفعلردةأنيبدو

الآلاملإزالةيتعلقوفيمامضطهديها.منإسرائيلبتحريرسيكتفيالمسيحإنأحياناً

يوجد)الا.موتهحتىمنهايحذرأنالأخيرفعلىالإنساننصيبمنهيالتيالمتنوعة

الوثنية،لكالمهتمارسهاالتيالعبوديةسوى)عصره(المسيجعوأيامالعالمهذابينفرق

قائلأاليومآمركأناولذلكفقيرمنتخلول!الاوضإنأقيل:كماإسرائيلعلى

إ؟ن11(.15،الاشتراع)تثنيةأوضك(فيالذيوالفقيرالمسكينلأخيكيدكأبسط

المسيحي.العصرصيحتىدائماً

متوسطهَمرحلةسوىتكونلنالحقبةهذهأنيعتقدونالحاخاماتمنالعدلِدكان

الوقتمن))كم:الزمنيةالمدةنفم!ىجميعهايُعطها(3الاَخر.والعالمالعالمهذابين
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الاخرة

اليهودفيهتاهالذىِالزمنطوالسنة،.أربعين:عقبةالحاخاميقول؟المسيحأيامستدوم

الصحراء.فيالقدهاء

دوز:الحاخامعنبيريخياالحاخامعام،مئةلِقولكانجوزيهبنأليعازرالحاخام

فياليهودإقامةمشواتعددعلىسنة،أربعمائةالأمير:يهوداالحاخامسنة.ستمائة

سنة،آلافسبعةأبَّاهو:الحاخام.سنةألفهركاموسبناليعازرالحاخاميقولمصر.

سنة.أربعنِنالمسيحأيامستدومأليعازروؤياحسبسنة،ألفيالحاخاهاتوباقي

.أجيالثلاثهَالمسيحأيامستدومالأمير:يهوداسنة.سبعينآزاريا:بنعازارالحاخام

))يهودايمَول.سنهَآلافسبعةآباهو((.بنآبيميالحاخام.سنةأربعمائةدوزا:الحاخام

نافمانالحاخامويقول.الماضيفيالعالمعاشهاالتيالحقبةمقدارتعادلراب((باسم

نأإيلياهدرسةأعلنتوقد.الاَنحتىنوحعنيفصلناالذيالزمنمقدار:إسحقبن

ستكونوألفانالتورامعوألفانالفوضىفيألفانمنهاسنة:آلافستةسيدومالعالم

المسيح.أيام

ادتىقلِامة+2

الدينيالتعليمفيالهامالمكانالاَخرالعالمفىِالموتىبقياهةالمتعلقهَالعقيدةاحتلت

الخطيئهَ.اقترافدونعليهالاعتراضيمكنلاإيمانفعلمنهاجعلوافقد.للحاخامات

فيحصةلهتكونفلنالموتىبقيامةالإيمانأحدهمرفضبه،إذايؤمنونماوبححسب

القيامةكاش!لمَد.الدينيةالمجادلاتعنالمترتبةالنتائجتاريخيأيفسرهذاالقياهة.

إنالصدّوقيونيقولوالصدوقيين.الفريسيينبينللخلافالهامةالمواضيعمنواحدةً

لافهم،البشريالكائننهايةيععَبرونهالموتوهذاالجسد،موتأثناءتنطفئالروح

يمنحهاالتيوالقصاصوالجزاءالثوابعقيدةويرفضونالاَخر،بألعالميعترفون

موضوعمنهاجعلوافقد.شديدةبحماسةعنهايدافعونجداً،عاليهَأهميةالفريسيون

العطفالموتىوتضى،بالحبالأحياءتدعميوم:كلتُرددالتيعشرةالثامنةالصلاة

بالرالدينالإيمانتثبع!،المرضىتشفي،الطريقعلىيسقطونالذينتتحملالكبير،

الربأيهايشبهكمن،القويةالأعمالصاحبياالسيدأيهايشبهكمن.الترابتحت
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ا!ود

يحعيمنأنخط.الموتى(سَقيمالخلصأتَنعم؟السلامصثبتمنشيحصي؟يميتالذي

ءالأموات

المستعملةالدينيةالعنَحعائرتبديلعلىأتىقدالموضوع!وناحولالجدلبأنيعلمولنا

الآن"من"الدوام))على:يقالكانالمقدسالمكانفىصلاةكلنهايةفى!،ذعما الهمك!

عالمسوىيوجدلاانهوأعلنواالكلما!قيونا(!حدأبدلطعندمالكنالدهر((و%لى

الأبد((.اإلىالأبد))من:بالقولا!ملاةاإنهاءعندهانصحواواحد،

أنهمنيأتي،العقيدةهذهيرفضونالصدَّقيونكانأجلهمنسبباًهناكأنيبدو

كانواالمَيالشفهيةالتووامرجزءاًتشكلالتيالخمسةالكتبفييذكرلموبحسبهم

وبحمسب.الحاخاهاتهنلَويةمعارضةالرأيهذاصادفلقدبسلطتها.إلايقبلودتلا

نحنلكنناالقياهة،عقيدةفيهوتدخلإلاالمكتوبةالتورافيفصلأييوجدلاالتلمود،

يظهرونكانواالوقتذلكومنذ.المعنىبهذاشرحهاعلىالقدوةلدينايكنلمالذين

علىمختاوةأمثلةيليشفيما.التعليمهذاتتضمنالتوراأنلإثباتالكبيرةالبراعة

ذلك:

ب!طىطأفيً!ث!نأهكذا:مكتوبالتورا؟منالقيامةعقيدةتأتيكيف

لهررنالربتقدهةمنهاإسرائيلبنيمنتأخذونهاالتيأعشعاوكمجميعهن

صحيحأأليسليتلقاها؟الأبدإلىهرونسيعيشهللكن28(،18،)أعداداكطهن(

الاَخر،العالمفىِللحياةسيعودأنهالنصيعلمناوبالتالي!إسرائيلأرضيذخللنأنه

القيامةبوجودمنهاالاششخلاصيجبالتيالكيفيةهيهذه.الأضاحيتلكويتلَّقى

التورا.في

الواحدالقدوسأنتعرفكيفغاماليل:الحاخاميسألونالصدوقيونكان

الأهوات؟يقيمالممجد!

سيرومؤرخيوالأنبياء،،الخمسةالكعَبفيجاءبماذلك))تعرفون:أجاب

:مكتوبلأنه،الخمسةالكتبطريقعنالإثباتهذايمَبلوالمأنهمغيرالقديسيين((،

ويفجُرونشقوهونالشعبهذاوإنآبائكمعهُضطجعإنكلموسىالربأوقال

وينقضونويتركوننيبينهمماإلىدخلوهاهمالتيالأوضفيالأجنبيينآلهةباتباع

هوالصحيحالمعنىإن:أجابوها(.31،ةالاشتراع)تثنية!ألظضهالذي!ىي

الغرباء.الاَلهةبعدالدعارةنحووسيندفعسينهضالشعبهذا:التالي
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لآخرةا

ووتَمْوااستيقظواأش!لائي.وتقومهوتاكأستحيا:مكتوبلأنهالأنبياء،طريهتوعِن

9((.26،)إشعيا(الجبابرةتسقطوالأوضالنووندىنداك.الترابدكانيا

نبوءهَفيالموصوفهَالحياةإلىالأموا!عودهَالنصهذامعنىيكونقد:أجابوه

البقعةوسطفيووضعنيِبالروحالربفأخرجنيالربيدعلئيَأوكانت:حز!يال

البقعةوجهعلىجداَكثيرةهيفإذاحولهاهنعليهاوأمّرني)1(،عظاهاًممتلئةوهي

أيهافقلت.العظامهذهتحياأتُرىالباثرابنياليفقال)2(.جدأيابسةبهاوإذا

العظامأيتهالهاوقلالعظامهذهعلىتنبأليفقال)3(.تعلمأنتالربالسيد

أُدخلهاءنذاالعظاملهذهالربالسيدقالىهكذا)4(.الربكلمةاسمعياليابسة

فتحيينووحماًفيكِوأجعلعليكِوأبسطلحمأعليكِأجعل)5(.فتحيينووحاًفيكِ

ة(.-أمن37،)حزقيال(الربأناأنيوتعلمين

بلذةشس!وغطبةنحمرأوح!مكتوبلأنهالقديسينسيرمؤرخيطريقوعن

.الموتمعناههنا)النوم7،9(،الأناشيد)نشيد(النائمينش!فاهعلىوتسيللحبيبي

رأىِمعليتوافقللشفاهالعاديةبالحركةضعلقهناالأمرهلوقالوا:أيضاًعليهاعترضوا

:يقولكانالذيجوخانالحا%صام

دينيةلسلطةالعائدالشرعيالقراريتعلقعندها:حشلحيالبنشمعونالحاخامباسم

النص:هذالهميذممرأيخراًالناصت،أولئكشفاهالعالمهذافييذكرفهومعَوفاة

لهميعطيهاأنلاَبائكمالربأقسمالتىِالأوضعلىأياهكمتطولىأولكي

بللكم(())يعطيهايقلولم9(11،الاشَتر)تثنيةوعسلأ(لبناًتدوُّأوضاًولنسلهم

يمكنأنهآخرونيؤكدالتورا.مناستنتاجهايمكنبانقيامةالمتعلقةاحقيدهَاإذن)الهم((

أحياءفكفكمإلهكمبالربالمستعصمينانتمأوأماأيضاً:النصهذاهناستنتاجها

إذن،اليومهذافىِأحياءجميعأانتم:العبارةوبصريح(44،الاشتراع)تثنيةالومأ

،اليومذلكفيأحياءكئَكمأنكموبماستعيضون،،ميتةالشعوبحيثاليومحتى

ظأ!يإدولاهوأظإ!يالاَن.انظروا1:مكتوب.الاَتيالعالمفيستعيعشونفإنكم

93(.32،الاشَتراع)تثنيةيدي(منيُنقذمنوليصوألثعفيوأجرحوأُحيأُميت

فيجارٍهوكما،أخرىسلطهَمنواحياةسلطةم!تمُسبَّبالموتأنالتفكيريمكن

تجرحالتياضسلطةانفسأنهابماوأُشفيأَجرحُهكذا:النصيستمرلذلك،العالمهذا

يصرِّحونالذيرأولئكخطأيوضحهذا.وتُحصيتُميتالمَيالقوةنفسفهي،وتشفي
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افدود

القيامةتأتيكيف:لِسألمائيرالحاخمامكاناعَيامة.اعنكلاماسَوراافييوجدلابأنه

وقالوأ:للربالتسبيحةهذهإسرائيلوبنوهودىلع!بَّحأحينئذلحل:لأنهالتورا؟هن

))سيسبحون((بل"سئحوا((يقلولم1(،15،)خروج؟لمجد(تضَقدبظالربأجًع

كيف:يسألليفيبنجوزيالحاخامكانالتورا.فيوردتالقيامةأنيستنتجهنامن

هدائحكدائماًفيهسيسبحونبشِكيسكنونالذينأولئكلَيل:التورا؟هنالقياههَتأتي

القمِامهَإذنالاَخر(،العالم)فيدائمأسيسئحونبلسئحوا،يقل:لم4(.84،)مزمور

أالحيقيل:التورا؟منتأتيأنللقياهةكيف:يسأل))رابا((كانالتورا.فيموجودة

هذافىِلِعيشأن33،6(.الاشتراعأتثنيةهعدودة،وجمادكنولايمتولاوأوبين

منالقيامةاستنساخيمكنأنهيصزَحرابِّيناكانالآخر.العالمفييموتوأنالعالم

الأبديةللحياةبعضهميستيقظونالترابفيالراقدينمنأفيون:التاليالنص

نصهن))آثمي((الحاخاميستنتج2(.،13)دانيال،الأبديوالرَّذلللعاووبعف!

الأزمنةأنهايةفيلإرثكوستنهضسترقد،نهايتكنحوسر))وِأنت:دانيالنبوءة

،الأيامانقضاءإلىقرعتكفيوتقوموستستريحالانقضاءإلىاذهبأوأنت

(.،1213)دانيال

هؤلاء.العقيدةنفسيرفضالذي،السامريينمذهبهناكالصدوقيينجانبإلى

العَيالكمِفيةذيهي:يقولجوزيبنأليعازوالحاخام))كان:التاليالنصيحاربهم

أقولكنت.القيامةعنتتكلمالتوراأنتؤكدالتيالسامرلِنن.كتاببطلانبهاأتجما

نفيكمتدعمخدمةأىِإليكميسدِلمهذاأنغيرللتورا،تصحيحكمزؤَرتملقدلهم:

التورا.فيموجودةغيرأنهاعلىللقول

قطعاًذلكفيُقطعوصيتهونقضالرببكلاماستهانالأنه:الواقعهذافييقرأ

ومنذعندها،.العالملهذايعودالفعل،بالضرورةسيقطح31(،15،)أعدادلجه،وؤوه

العالمفيإلاهذايكونأنيمكنلا؟عليهمحسوباًظلمهسيكونهلالوق!ذلك

الاَخر.

العاقر:الرحمالقبر،:الجشعأشياءثلاثةالمقدسالكتابفيالكلامهذايعنىِماذا

الجحيمكفى.تقولل!والرابعةتشبعنلاثلاث.هاتهاتتقولإنبنتانأللعلقة

يأ15(043)أمثالكفى،تقولىولاماءتشبحلااتيوالأوضالعقيمةوالرحم

ثميتلقىالأمرحمأنكماهنا:القوليرادالعالَر؟والرحم))القبر((بينتربطعلامة
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الآخرة

بصمساالأموحمتلقىإذا،بالأولىالتعلي!!يمكنناولاللقبر.بالنسبهَكذلكيعطي

أجساديتلقىالذيالمَبرفبالأحرى،عنيفصراخوسطإلايخرجالطفلتدعولم

علىالذيالردّهوهذاالعوي!!راجكاءامعسيعدها،والنحيبالبكاءوسطالموتى

حججانضمتالموقفلهذادعمأاقورا.فيالق!امةذكريردلمأنهيعلنونالذين

إلىيعودوالنايلأمواتإنأحدهملنا))سيقول:الحاخاميةالتفسيرمصادرإلىأخرى

نأ))تذَعونغاهاليل:للحاخاميقولهرطقيكانإيليا.مثللهفاذكروا،الحياة

نأللترابيمكنوهل،ترابإلىتحولواأنهمغير،الحياةإلىسيعودونالأموات

اثنانمدينتانفييوجد:أجيبهدعنيلوالدها:الحاخامابنةتقول؟الحياةفيهلَدرلث

الأفضل؟منهماهنبالغضار،والأخربالماءالاَنيةيصنعأحدهمالفخار،صانعيمن

يكوِّنوهن-امشدرك!ثمحسناً،-بالماءالاَنيةصنعيعرفمن:الهرطقيأجاب

هنبأخذهأسهلبصورةت!وينهعليهيصعبهالىماء،قطرةمنالبشريالكائن

الغضار((.

المجرهونأيهالكمويلبيسيسا((بنجيجيا))ديقولالصدوقيينأحدكان

كذلكيموتونالأحياءأنبما،للحياةيعودون.لاالأمواتإنتقولونالذيناغريسيون()1

ويل:أجاب)الصدوصون(،المجرمونأيهالكمويل:أجاب؟للحياةيعودونالأموات

لا،يوجدونلاالذينأولئكلأن،يحيونلاالأمواتأنتؤمنونمنياانتملكم

وعاشموا!سبقالذينأولئكالحياةإلىيعودأنأسهلما.يولدون

الحاخامزارههرطقي.جانبهإلىوكان،ابنهفَقَدَقدسيبفوريسسكانأحدكان

اذاأ:المفجوعالوالدسأله.بالضحكبدأحتىجلسأنماخلفتا((،بن"جوزىِ

فيابنكوترىستحودفإنكالسماء،ربفيلإيماننامقتنعونأننابما:أجاب؟تضحك

تأتيحتىالحزنمنيكفيماالرجلهذاعند))أليسالهرطقي:لهقالالاَخر.العالم

الإناءويعوديرعمأنالمكسورالفخارمنلوعاءيمكنهلأيضاً؟حزنهوتزيدأنت

جديدأ".منحطن

،2أمزهورتُحطِّمهم(خزافوكإناءحديدهنبعصأأترجماهممكتوباً:ألي!

الزجاجىكأوالإناءالناو،فيوينتهيوالماءالترابمنالفخارإناءيُصنع:الحاخامأجاب

إصلاحه؟مِمكنفه!الأوقكُسِرَإذاالضار.فيوينتهييخلق

أعلن.عليهكانهاإلىوإعادتهإصلاحهيمكنفلاينكسرعندماالاَخرلكن
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*التلم!ود

ماأذناكلتسجل،بالنفخصُنعلأنهفهذاالزجاجإصلاحبالإمكانكانإذاالهرطقي:

ذلكنيكرفكمالبشمري،الكائنمنبنفخةشيءصُنعإذاالحاخامرفىَّفمك،بهينطق

الممجد!.الواحدالقدوسمنآتالنفخعندماممكناً

؟الموتبعدبالعيشالامتيازسيمنحلمن:عديدونحاخاماتالمسعألةناقش!لقد

الدينوفة.الاخروبالعالميتعلقفيماهذهنظرهموجهةأوسعبصورهَسندقق

قراءةيمكنبينها.فيمامتفقةليستأعمبشكلالقيامةتعالجالتيالنصوص

مثلاً:نقرأ،تصريحات

أهي،الحياةإلىالعودةالأمواتومصير،الموتفمصيرهمولدواالذينأولثك

كلتجددناانكبما2(و3،إرميا)مراثي،عظيمةوأمانتُكصباحكلىفيجديدة

ينطويهذاأنلمدو،الموتىقيامهَأجلمنكبير"إخلاصكأننعرففنحن،صباح

داسرائيل.محصورةالقيامةأنأخرىناحيةمنيصرحلكنالعبومية.اعلى

فقطالمضمونةالمكافأةبمثابة)الاَخرة؟المستقبليةالحياةيعتبرونآخرونحاخامات

الصالحينتخصلأنها،الأمواتمَياهةمنأهميةأكثرممطرواحدايوميستحقها.لمن

المصوغالتماثلأنلمدوأ.وصالحينأشراراًالجميععلىيسقطالمطربين!ماالأشرار،دون

المطرفىاممافقط،إسرائيلمنالصالحينيقصدلاالمؤلفأنإلع!يشيرالشكلبهذا

الإسراثيليينحتىيستئنينصيليفيماالمعتقد.أوبالعرقتمييزدونللبشريعطى

لاواببرةيحيونلاالأصاتأالاهتياز:هذايستحقونلاالذين(القدامى)اليهود

يمكن14(.26،)إشعيالهم(ذكيركلوأَبدْتَودئَرتهماكعقدتهمقدف!نكيقومون

اختفواالقدأيضاً:المقدسالكتابولِضيفإسرائمِلكلعلىينطبقهذابأنالإقرار

منالتورا.كلامعنينفصلالذيالإنسانالعبرةهذهمنالقصدأبداً"يقومواولن

تأهلاتعلىالتلمودبحتوي.والعكسالاَخرةفينورهافسيحياالتورافوريستخدم

الهامالحدثهذاأنلَديماًالسائدالاعتقادالقياهة.عمليةتفاصيلبمختلفتتعلقهامة

أولئكأنمقتنعينالمتصلبينالحاخاهاتبعضكانله.مسرحاًالمقدسةالأرضستكون

أرضخارجماتواالذيندرأولئك.الاَخرةالحياةفيسيشاركوندُفنوا،الذينوحدهم

شعبإلىالجبفيالهابطينهعأوأهبطكِقيل:لأنه،الحياةإلىيعودوالنإسرائيل

لالكيالجبفيالهابطينمعالقدمأخربةفيالسفلىالأوضفيواسكنكِالقدم

فيماتواالذين"أولئك02(.،26)حزقي!الالأحيماء(أوضفيالمجدوأجعلُتُعمر!ي

448
http://kotob.has.it



ا!خرة

مضمونحقهاإسرائيلفيالكنعانيةالخادمةحتى"الآخريندونسيحيونهجديبلاد

الاَخر.العالمإرثفي

التأكيدإنىيذهبونلا،المقدسةالأرضفيستكونالقيامةأنالحاخاهاتقبولهع

بىفاتهمتكونأنيتطلبوهذاذلك،هنسيُحرمونأخرىأهاكنفىِقضواالذينبأن

ياوونموااستيقظوا.أشلائيوتقومهوتاكأستحياإليهاالحياةتعودأنقبلأعيدتقد

فيهاتوامنهمالأولوناببرة،،تُسقطوالأوضالنووندىنداكالترابسكان

شعبيمعتقدظهورإلىالنظريةهذهأدَتلقدخارجها.هاتوامنوالبالَونإسرائيلبلاد

يسرعِتحمابالبلاثالأهرويتعلقالأحياء"أرضعلىالربأمام"سأمشي.عجيب

نسمةلجهاالشعبأيُعطيقيل:لماذا؟.المسيحأيامفيجديدمنبالعيشالأموات

بابلفيعاشواالذينحاخاهاتناسيكون5(،42)إشعياووحماً(في!والم!اكحين

أجسادهموبدحرجةأمامهمالأرضبحفرالممجد!الواحدالقدوسسيقوم؟خاسرين

ستعودأرواحهمفإنإسرائلِبلادإلىوصلواهاإذاحتىكالرزم،لاَخركهفمن

إليهم.

وهوشاماي،وهدرسةهيبيلهدرسةبينخلافهوضمعزالهاالمواضعأحد

لن:تقولشائَايهدرسة))كاتَالبشرىِ.الجسمتكوينسيعيدالذيالترشط

العالبم.هذافيعليههوكماالاَخر،العالمفيالبشريالكائنجسمتكوينيكون

تسبقالاَخرالعالمفي.والعظامالأعصابثمومنأولاَ.واللحمالجلديظهرهنا

أووأ!ق:الأهواتعناحزقيالأرؤيافيقيللأنهواللحمالجلدوالعظامالأعصاب

فيهايكنولمفوقمنعليهاالجلدوبسطعليهانشأقدواللحمبالعصبفإذا

إلىيذهبكمن:يشبهونإنهميقولجوناثانالحاخامكان(378،)حزقيالووح،

هدرسةكاشط.الأخرىالأشياءلبسهقبليستعيدهالأولالمقامفييلبسهها؟الحمام

الجلديظهرهثا.العالمهذافيهوكماشَبيهالاَخرالعالمفيالتكوين:تقولهليل

فينفسهالشيءسيكونوالعظامالأعمصعابتأتيالأخيرالمقاموفيأولاًواللحم

كالجبنوجمَّدتنيكاللبنصببتنيقدتكنألمأ:أيوبيقولههاهذاالآخرالعالم

لِكنولم11(-0101،)أيوبوعصب،بنظامٍوحبكتنيولحمأجلدأوكسوتني

مكتوباًوليسجمدتنيلقدبلستجمدنيمكتوباوليسبلصببتني،أشطمكتوباً:

ممنوءةكأسأيشبهوالأمرولحماًجلداًكسوتنيلقدبك،واللحمبالجلدستكسوني
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ال!ود

قاسياً.ويصبحيتجمدذلكبعدالثفحة،إليهتضيفأنإلىسائلأاللبنيبقى،باللبن

ثيابه،مرتدياًللقبريذهبرجل؟ومكسوةعاريةجديدمنالأجسادستولدهل

مشعوذهمنالأولطلبصموئيلشاولرأى:المنَالهذامنعبرةيأخذويمكنسيعود

أخرىووايةجلباباً.مرتدياًيصعدعجوؤ،شعيخأنهأجاب-؟شكلهلهيصفأنأندور

نأأعرف:فقالتهائير:الحاخامكليوباترهَالملكةسألتفقدالمعنىبنفسحجةتعدّ

عث!ب!لالمدينةفيالبشمرأسيزصهكتوب:لأنه،للحياةسيعودونالأهوات

16(.72،)مزمورالأوض،

يمكن:أجابثمِاباً؟يرتدون!معراةسيكونونهلالقبرخارجينهضونعندمالكن

حلَّةلابسةبشبلةمنهاوتخرج،الأرضفيعاويةالقمححبةتغرس:بالقمحلَشبيههم

وتغطيهمدفنواالذينللصالحنِننفسهءالمشيسيكونبالأحرىفكم،بهيةجديدة

ثيابهم!

خانان!ابنجوزيالحاخامسألقدأدريانكان!أخرىمسألةالتاليةالحكالِةتعالج

هن:أجابالاَخر؟العالمفيالبشريالكائنالممجد!الواحدالقدوسيكوّنكيف

عظماًليأحصْزهذا؟نعرفكيف-الوز"المسمىالفقريالعموددرمنالعظم

ولكنالطاحونحجرنيسحقهحاول،العظملهأحضرأنوبعدالمسأبة.وسأريك

وضعهفيه؟يُحلفلمالماءفيوضعه.جهودهفضاعتبالنار،حرقهأريد.جدوىدون

عظمةتتفت!أندون،المطرقةوانكسرتالسندانالتوى،بالمطرقةوطرقهسندانعلى

المَيامةعندستظهرالحيالكائنهشاشةكاشطإذاعماالسؤالطرحأخيراًوإحدة.

جيلاًأنكما؟(ا،)الجامعةالدهر!هدىقائمةوالأوضيأتيوجيل،يمضيأجيل

يمكنلاكف!فأفسيعودكفيفاًجاءوهنأعرجاًفسيعود،أعرجأتىمنوسيعود.جاء

الآن.اظرواْأ:مكتوبلأنهالحياةإلىأعادهمالذينغيرأناساًأماتاللةأنالقول

يدي،هنيُنقذ!نوليسوأشمفيوأجرحوأحمىأميتأناهعيإلهولاهوأناأنني

بالمهمهَالقيامعلىالقدرةلديهأنصزحقدكانمن(.{3293الاشَتراع)شَنية

أجرحأنا((الأصعب"هيأحعيوأناأتِأنا.الأسهلعنيعلنمننفسههوالأصدب

لقد:يقاللاكيالجسديةبعاهاتهمالموتىأعيد)الله(أنثيبما.الأسهلهيأداويوأنا

يشفيوهنالعالمهذافيجرحمنحقيقةأناأقاههم.الذينغيرآخرينأناسأأمات

.الأمواتبنِنمنينهضونعندهاالأفرادنفص
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ا!خ-4

قبلمنالموتىقيا!أستتمقيلكماالقياهة.لإتماماللهمنالمكلفالعنصرإيلعِا،

إياياإليهمأوسلأطءطىا؟المسيحبقدومالبشريالعنصربمهمةسيقوموهنإيايا،،

للحياةيكونلن4،5()مالاخي(الرهيبالعظيمالربيوميجيءأنقبلىالنبي

يعودوالنالحياةإلىالممجد!الواحدالمَدوسيعيدهمالذين"الصالحون،نهايةالجديدة

((.ترابهمإلىأبداً

الآخرالعالم+3

الحاخاماتلقدماءالتابعبالاَخرة(يتعلقما)كلالمستقبلعلملننواضحتباعديُميز

الاَتيبالعالمالمسيحيةالحقبةبمماثلةالأوائلقامبعد.فيمانفسهعنعئروالذي

نهايةلاماالذيوسيدشنالموجود،للاقتصادنهايهَالموعودالخلصسيضع،المستقبلي

اعتبروقدالجسد.عوائقمنمُحزَرينفقطروحيةحياةالصالحونيعيشثحطله،

الاَخر.والعالمالعالمهذابينوسطحالهَالمسيحيةالحقبةأحداثالدكاترة

درشأنأ.علواًامحمرأخرىحياةتسبقالحياةهذهبأنجميعاًيقبلونكانواأنهمغير

الاَخر،العالمعلىمفتوحاٌدهليزاًالعالمهذايشبه:التاليالتصريحجميعأقبلواصظ

الواسعة.الغرفةإلىللدخولوجاهزينجديرلِنكونواالدهليز،فيأنفسكمحضروا

يملكلمالامتياز؟هذالهمسيكونالذيأولئكسيشعربماذا؟سيشاهدونماذالكن

يتعلقوفيما،المسيحأيامعنإلايتنبألمنبيكلذلك.عنالوخيإسرائيلعزافو

هااللهياخلاكماعيئترولملُ!لغواولميسمعوالمالدهرهنذإنهأالاَخربالعالم

إياله:وتقولموسىإلىتجتمعإسرائيلكل4(.63،)إشعيا(ينتظرونكللذين!شع

الاَخر:العالمفيالممجدالواحدالقدوسلناسيمنحهحلمأيلناقل،موسىيا،معلم

التحفظ،هذارغملكم.يحضَربماسعداءممونوالكم،سأقولماذاأعرفلا:فيجيب

تفكيرهمأجبرهمفقد.طريقتهمعلىالاَخرالعالموصفعنأنفسهمالدكاترةيمنعلم

تمقدالحاضرالاقتصاديالظلمص!جديدعالمافتراضعلى،الحياةمسائلحول

لكامليعطيالشرلمسألةالحلهذا.التامةالإلهيةالعدالةشممم!وسطعت،إصلاحه

.الخاصرونقهالاَخرالعالمعنهفهومهم
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فىاقلمو

كان.التجربةفيوجودهاشتأكدتحققتلمحداضظريةاهذهفإن،الروايةصدقناهاإذا

عادعندما.عميقسباتفيووحَمريضاً،ليفيبنجوؤيالحاخامابنيوسفالحاخام

يقفونهناالموجودونهذا،عكسعالماً:أجاب-"؟رأيت))ماذا:والدهسأله،وعيهإلى

رأيتلقدبنييا-بالعكسوالعكصأدناها،فييقفونهناكوالذينالعاليةالأماكنفىِ

كماهناكنحن:أجاب-التورا؟يدرسونالذينيشغلهامكانةأيلكنمصححأ.عالمأ

أنه،لذلكإضافةسمدتلقد،التعليميملكومولِصلمنسعيدهذا.قولسمدتهنا

بلوغُهما.لأجديمكنلاوإجلالكرامةللشهداءتعطى

المقصودالمطبقوالحرهانالأبرياءلهاتعرضالتيالآلامأنذلك،منينتج

الحاخامكانالاَخر.العالمفيقبولهمأجلهنالرجاللتقييمالأفضلالعالمسيشكلان

ومنالاَخر،العالمملذاتهنسيحرم3العاهذاملذاتيقبلمن:يقولالأميريهودا

معأنهيلاحظالاَخر.العالمفيالموجودةتلكعلىسيحصلالعالمهذاملذاتيرفض

واحدكلانيبدوإسرائيلإلىالممجدالواحدالقدوسمنثمينةهباتثلاثوجود

والعالمإسرائيلبلاءالتورا،وهي،والعذابالألمطريقعنأعطاهاقدكانمنها

الاَخر.

العالمهذافيالسعادةأيلوليمتين((الأهليةواحدلكل"ليص:شعبيمثليقول

الأئمياء،القيمعكصعلىينصاجنيتينابينالأكبرالفرقالاَخر.العالمفيوالفرح

لدىوجودلهايعدلم،الإنسانلمجهوداتالأعلىالهمهيوالتيالعالمهذافيالمَيِّمة

االاخرد))العالم:حاخامىِهتلفىِملخصةالفكرةهذهالاَخر.العالمإلىالبوابةعبورنا

يأتمَاملاأطفالاً،ننجبولانشربولانأكللاالاَخرالعألمفي.العالمهذايشبه

علىالصالحونيجلس،منافسةولاحقدولاحسدلامعاهلات،أوصفمَات

مستوىعلىالحياةتجريالشيخينا((.مجدويتذوقونوؤوسهمعلىالتاج،عروشهم

إمبراطوريةتمارسوسوفالجسد،!سهواتمعرضيننكونلنله،هثيللاكلياًمتجدد

ألِامهعبالمقارنة.الأرضهذهعلئالمقدساليومسلطتها.كاملالروحيةالطبيعة

سدسالسب!"يختلبكثيرأعلىمستوىعلىذلكسيكررالاَخرالعالمفإن،الأسبوع

الاَتي((.العالم

هذافيالحسنةوالأفعالالندامةمن))ساعةمؤكد:غيرتفسيرهيظلنصهذا

فيالروحوسعادةالهناءهنوساعةالاَخر،العالمفيكاملةحياةمنأفضل،العالم
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الآخرة

مقنعاًضرحاًهيرفورد(())ر.تقذَم((.العالمهذاحياةكاه!!منأفضلالآخرالعالم

الندميمكن.الآخرةالحياةوثباتالحاضرةالحياةتقلباتبينالتناقضعنفيهعبرجداً،

سرورعلىيتغلبذلكمنالنابخالسروربالتقديرالجديرةالأعمالوإتمامالعالمهذافي

شكلشيء،فيهيتغيرلاعالمفي،أخرىجهةمنالاَخر.ا!المافيمستقرأبدي

هنساعة.اللهبحضورالتامالسلامسوىآخرشيئاًوليسوالأسمىالألحىالوجوفى

القانية.حياتنامساوئكلهنالاَخرالعالمظروففيأفضلالفرح

الله،منبهاالموصىالمبادئوممارسةللدراسةالذاتوبتكريس،الواسعالرواقفي

اكتسبمن.النقيالروحيالجويومذاتليتنفسحالأفضلفينفسهالإنسانلِضع

فيتهديكأهيالتورا:عنقيللقدالاَخر.العالمفيالحياةاكتسبفقدالعَورا،أ!وال

فهي(622،أأمثال(تحدثكفهياستيقظنوإذاوقادكفيعليكوتحافظسيرك

فىِمعكستتقدمفهيالمسيحأيامفيتنهض))وعندماالموتساعةفيعليكتسهر

العالم،هذاالإنسانفيهايغادرالتياللحظة"فيوضوحاً:اكثرتصريحالاَخر((.العالم

التوراسوىمعهيبقىلناللؤلؤ،أوالكريمةالأحجارولاالذهبولاالماللايرافقهفلن

تمشيعندما،رقادكفيعليكتحافظ،سيركفيتهديكقيل:لأنهالحسنةوالأفعال

فهيتنهضوعندهاالقبر،فيعليكتسهرفهيتناموعندها،العالمهذافىِسترشدك

الاَخر((.العالمفيمعكتتقدم

فإثيأنهضأن"ما؟الكلماتهذهتعنىِماذا،نفسهالرأيعنتعبرأخرىتفسيرات

فيأعينهمعنالنعاسييعدونالذينالعقلاءتلامذةبهايُقصد((صورتكممنأرتوي

وهجهنالاَخرالعالمفيسيشبعهمالممجد!الواحدالقدوسوأن،العالمهذا

،الأولالقرنمنمتضلعدكتووهكاتا((بن))نمِخونياالحاخامعادةمنكانالشيخينا((.

جعلتبأنكوإلهيرلييا))أشكرك:الصلاةهذهيتلوكان،الدراسةبيتيغادرعندما

.الشوارعزوايافييجلسونالذينلامع،الدراسةبيتفيالذينأولئكمعنصيبي

واناهم،العبثيةللأشغالوهمالتورا،كلامدراسةأجلهنأناباكراً،سويةننهضيلأننا

نسبرع،جميعنانحنلعملههـشَيء،يكونولن،مكافأةلهسيكونعمليلكن،نعمل

الدَّمار((.حؤةفيليستقرواوهم،الحياةأجلمنأنا

الطرقعلمنا،معلم))يا:لهفقالوالزيارتهتلاميذهجاءأليعازر،الحاخاممرضعندما

علىحريصين))كونوا:أجابهمالأخر.العالمفيللحياةأهلأنكونبواسطتهاالمَي
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التلمود

تفاسير(عدةتحتملغامضةالعبارةأهذهالتلاوةعنأطفالكمأبعدوا،زملائكمشرف

هذه،تجلسونمنمعجيداًاعرفوا،تُصلونعندماالعقلاء،تلامذةأقدامعندأجلسوهم

الاَخر.العالمفيبالحياهَجدررلِنبهاستكونونالتيالطريقةهي

راحةلالنا:يقالفقد،الروحانيةفيللسموأعلىدرجاتدائماًهنا.كأنبما

أكثردائمأقوتهم"ستزدادقيل:وكماالاَخر،والعالمالعالمهذافيالعقلاءلتلاهذة

أ.صهيونفياللهأمامللحضورويميلون

العالممسراتفيمقبولاًسيكونمن:المسألةهذهبتأنيدققونالحاخاهاتكان

المعلنةالملزمةعنالعرضيةالاَراءمنالكثيرالتلمودفيدفيصاسيستتنى؟ومنالآخر

وهاالاَخر.العالمفينصيحبلهيكونلاأوسيكونذاكأوالعملبهذايقوممنأن

نتاجتستهلك"عثدماكتب:فقدعملهثمرةيملكمنيخصفيما:الأمثلةبعضهي

العالمفيوستزدهر،العالمهذافيسعيدأ!.عملكوسيزدهرسعيد،فأ!طيدلِك،

هذه:عشرةالثماثيالنعمإلىلِضيفالذيذلكالاَخر؟العالمسيرثمنالاَخرا".

،للربنفسىِ؟أسبحي145المزموريتلومنإسرائلِ!هنْافتدىياممجداً،التكن

منأنهيضمنأنيمكنهوجوداً،مادهتلإلهيوأث!يد،حياتيهدىالربأسبح

وتروفييديك"تفتحأيضاً:التالمِةالآيةيتضمنالمزمورهذالأنلماذا؟الاَخر.العالم

فوق(الطعامبعدالنعمة)فعلبالنعمةيتلفظهنأالحياةفيتتمنَّاههاكلمنغليلك

الحالىِالعالم،عالمينيرثأنويستحقحدود،دونإرثٍضمانيمكنهالخمرمنكأس

الاَخر.والعالم

يلقثونومنإسرائيلبلادفييقطثونمنالاَخر،العالمسيرثونالذينبينهن

فإنه،إسرائيلبلادفىِأذرعأربعةمسافةيقطعمنإكلالمَورادراسةابنهأولادهم

يكونأنيضمن،اليهوديةقوانينيدرس)من.الاَخرأ.العالممنابنأنهنفسهيضمن

الاَخر".العالممنابنأ

الاَخر؟العالمهنابناًسيكون"من:بابلحاخاهاتإلىفلسطينمنسؤالأرسل

ولادائمأالتورايدلرسالذي،المعتدلالسلوكذو،المتواضعاللطمِفالرجلأجابوا:

له((.شرفاًذلكمنلِجعل

فلناهرأةخلفنهراًلِعبر"منلنا:يقالالاَخر،العالمهنبالمستثنينيتعلقفيما

فيحصةلهتكونفلنعلانيهَ،قريبهيذلمن1الاَخر!،العالمفينصيبلهيكولط
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الآخرة

الناسخ،الاَخر،العالمفينصيبلهميكونلنالناسمنفئاتسبعالاَخر".العالم

الجزار.،الكنيسصاصطالساحر،،المدينةقاضيالأطباء،أفضل،الأطفالهثقف

لمنالأبديالمصيرحولقطعيأحكمأتشكللاالتصريحاتهذهأنالمؤكدمن

أهميةإعطاءينبغي.لَأنيبأولموافقةفيهامبالغتعابيرسوىليستفهذه،عنهمنمَكلم

شبكِإويمكلنقيل:هكذاالاَخرالعالمفينصيبإسرائيللعموم:التاليللنصأكثر

أتمجدالذييديوعملغرسيفرعهمالأوض.يرثونالأبدوإلىصديقينكلهم

منتستثمَجأنالقياهةلعقيدةيمكنلاأنهلِعتبرلمننصيبولا21(.ح،0)إشعياول،

يقولالحمِاة.ملذاتفيوالمنغمعم!السماءمنتأتيلاالتوراأنيدعمولمنالتورا،

علىتعويذةشِلوومن،مناسبة)شَرعية(قانونيةغيركتباًيقرأهنكذلك:عُقبةالحاخام

الىوأصذتأهاههبالاسعقاهةوصندتإلهِكَالربأهرأطعتإنأذاكراًجرح

أُحلّهالابالمصريينأحللتهاالتيالأهراضفجميعفرائضهجميعوحفظتوصاياه

قديكتبكمايلفظهنذلك"شاول"أبَّايضيف!فيك،.اوبأظلأفيبك

إسرائيلإلهيمارسهاالتفضيلفكرةبأنالقطعةلهذهالأولللحكمننسببأننخطئ

علىاليهودلتشجيعمحاولةكانخافإنها،التاريخيالسياقالاعتباربعينالأخذمع

هناك.الرهيبالاضطهادضدالنوعيةنزاهتهمعلىبالمحافظةالمثابرينبمظهرالظهور

المعاصر،الفكروتأثيرالوثنيهَ،القوىواضطهادتعذيب،المجتمعإزالةتحاولانقوتان

وتصميماًجهداًتتطلبالفعالةالمقاومةكاس!.المسيحيكما)اليوناني(الهلليني

بتعاليحهم،هذايؤيدونالحاخاهاتوكان،كبيرةتضحياتاليهودمكلفةمتواصلنِن

والذينالقاسيةالنزاعاتهذههنالناجونالإَخر.العالمفيالمكافأةسينالونأنهم

كماالنهوسيعرفهمالر.مالحين"سوىيعدّلاالذي!الشعبسيكوثونالخضوعرفضوا

الاَخر.العالمفيإرثألهمويضمنهم

النقطة.هذهحولالاَراءاختلف!فقدذلك؟فىنصيبللوثنيينسيكونهل

))سيعودقيل:كماالاَخر،العالمفيحصةوثنيلاييكون"أنأليعازر:الحاخاميصزح

إشارةوالشريرالسمئ".اللهتنسىالتيالأمكذلكالأهوات،إقاهةمصافإلىالشرير

سيعودإالشريرالنصتضمنلويهوشَع:الحاخاميقول:لإسرائيلالمنتمينالسيئينللناس

لكنهثلك،ذلكسأفهمفإننيهنا،وتوقف"الأمجممِعكذلك،الأمواتمصافإلى

جمالحون،)الوثنية(الأمبينيوجدأنإذنفيجب،اللهينسونالذين:لِضيفانهبما
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ا!وفى

اغرحاسيملكونا!ثنييناب!!هنالصالحونكانإذاالاَخر.العالمفينصيبلهم

مصيريكونفماذاذاسك،منسيستثنونالأشرارفإنالآخر،العالمسيوالسعادة

أنهمتباعدتانخظريتانتؤكدفيالأخلاقيةالمسؤوليةليحملوافتياناًكانواالذينأطفا(!م

الوميختيأ!ذا!يللأنهالاَخر((،العالمفيحصةالأشرارالوثنيينلأولاديكون)الن

فيحرقهمعصافةالنفاقصانعيوجميعالمتكبرينجميعفيكونكالتنووالمضطرم

جوزىِالحاخامكانغاماليل.الحاخامرأيهووذلك4،1(.)مالاخيالاَتي(الوم

و"اقطعواالبسطاء((الرب))يحميم!ضوب:لأنهالآخر،العالمفي))سيدخلون:يقول

الجذور".توجدحيثالجذوعدعوالكنوأغصانها،الشجرة

علىمبنيتانالمتضادتانالفكرتانالأشرار،إسرائيلبنيعلىنفسهاالمناقشهَتطبق

الأشرار،الوثنيينبأبناءيتعلق"فيما:الملاحظةهذهلهمايضاف،النصوصنفس

انعالمنعممنمستثنونأتهمبماالاَخر".العالمإلىيدخلوالنأنهمموافقونفالجميع

الحياةإلىالأشرارالوثنيينأبناءيعود)الن.والقصاصللعقوباتيتعرضوافلنالآخر،

يُحاكموا((.ولنالقياهةعند

سيلقبولهمؤهلأافيهيكونإسرائيلابنحياةمنفترةتحديدعنيبحعثآخرنقاكق

أهليةالرشد(سنيبلخلم)الذيالقاصريتلقىسنأىِمناعتباراًالاَخر.العالم

"يعلنون:مكتوبلانه،ولادتهمنذالحاخاهات:أحديجيبالاَخر؟:للعالمالدخول

فيفاالطفليبدأالتياللحظةمنآخر،وبحسبحديثاً((.وُلدتج!إلىعدالته

هناك((.التاليللجيلاللهعنوسيحكيالقادههَ،الأجمِال))ستخدمهقيل:لأنه،بالكلام

نأمنذ.شبابيمنذالموتعلىومشرفتعيصأنا:كتبلأنه،الحملمنذ:أخرىآراء

الحافظةالصذيقةالأمةولتدخلالأبوابالنتحوا1:مكتوبلأنهآهين::الطفلقال

آمين.بكلمةينطقمنبل،الإخلاصعلىيحافظمنتقرألا2(،26،)إشعيا!ق(

الدينونة+4

هذهلأنليص.والثوابالعقابلمعتقداتالحاخاهاتيعطمِهارئيسيةأهميةأيةقلنا

الممكنالوحيدالحللتقديمهابل،الإلهيةبالعدالةثقتهممنتأتيكانتالمعتقدات
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لاخرةا

الشدبعقابدشنا!ثنيةاالأمتكونلى.لسحعبهمالسيئةبالظروفالمطر!حةللمسألهَ

عمل.كاعلىفيهوالمكافأةللعقابيوميأتىأنيجب،اللهمنالختارلاضطهادها

ضدنايقفونالذينأولئكستسمَطمكتوبأ:ليس(.أبنائكضديقفونأرزينا))سحغلب

القدوسعلىيتمردأنهلوكما،إسرائيلضديقفمنأنيصتدعيهفا"ضدك"،بل

إسرائيللهاعاملتالتيالمَاسيهَالمعاملةعلىلتجيبالأمسيتهملهذاالممجد!الواحد

يومهناكسيكون،موتهبعد.فردكلأمامهاسعِمثلالتيالمحكمهَجانج!إلىقديماً،

للصالحنِن.سعِنتقمععدها،المسيحيالعصربدايةمعالوثنيةالشعوبلمحاكمةالدينونة،

متى(.516،)إشعيا(بالعدلالقدوسىالإلهويتقدسبالقضاءالجنودوبأويتعالى

بالنسبةبالدلمجونةيقومعندما؟عالمهفىِعلانيةممجداًالممجد!الواحدالقدوسسيكون

(.3،13)إشعياالث!عوب،ليدينوقامللخصامانتصبالرلث1هيل:كما،الوثنيةلأعم

كالثلجأبيضلباسهشكانالأيامالقديمُفجلصعروسقنُصبتأوىكنتأوبينما

،7)دانيالهضطرمة،ناووعجلاَتهناولهيبوعرشطالنقيكالصوفوأسهوش!عر

علىجمالساًالسئدأوأستمكتوباًأليسسماويهَ؟عروشعدةإذنيوجدهل9(.

)أهثال،نظرهلعدفىالعدلصسقعلىالجالصالملكوأ1(6،)إشعياأعالىصش

02a.)بهذهيُمَصدغاليل:بنجوزيالحاخاميصزَح؟عروشعدةعنإذنيحكىِلماذا

التيالونَنية((الأعملعروشيعو؟"هذا:عقبةالحاخام.الصغيرةودوجاتهالعرشالعبارهَ

الأعمقدوةوأدفرممالكقدوةوأدفرالممالبنعرسقْ!وأقلبقيل:لأنه،اللهسيسقطها

،2)حجاي(أخيهبسيفواحدكلووكابهاالخيلوتسقطووكابهاالعجلةوأقلب

الاَخر،العالمفيالممجد!الوا-ررالقدوسسيجلسالحاخاماتبح!سب23(.

عليهاسيجلسونالذينالعظماءإسرائيلرجالعروض!حولالملائكةوتصطف

ويحاكمالدينبي!وؤساءوأحدإسرائيل!دهاءمعالممجدالواحطالقدوسوسيجلس

)إشعياووؤسائهم،شعبهشيوخهعالمحاكمةفييدخلالرب1قيل:لأنهالوثنيةالأعم

القدوسأنإلىيشيرهذاالقدماء(،))معبلالقدماء(("ضدمكتوباًلهـيكن(.3،14

إوش!عر.؟الكلماتهذهتعنيهاذاالوتنية.الأمنحاكمةجلسهَ"سيعقدالممجد!الواحد

ذمةبراءةالممجد!الواحدالقدوسيعطي(79،أدانيالالنقىِ،كالصوفوأد4

يتمكنبطريمَة،الثانويةالوصاياببعضالعالمهذافىِالتزمتلأنهاالوثنيةللأممكافأة

تقديممن)الأعم(تتمكنأندونالأخر،العالممكافأةفيوإدانعَهممحاكمتهمهنبها

فصل.أوايسَحقاقأىِتصرفهافييكونأنودون،دفاعيةهرافعةأي

7؟4
http://kotob.has.it



للَلممدا

رزمهَالممجدالواحدالقدوسيمسكالاَخر،العالمفيالأعملفحصوصفاًيتابع

ويأخذليتقدمالتوراهذهعلىوانكبَّاهتم"من:ويقولوكبتيهعلىويضعهااسَورا،ا

لهم:سيقول.الفوضىمنحالفينحوهالعالمأعمستتدافعالفوروعلى...((مكافأته

أولاًالإمبراطوريةستأتيودكاترتها(،أمةكللتتقدم،الفوضىهذهفيأمامي))تمثلوا

وجهتِعملأيإلىالممجد!:الواحدالقدوسسيسألهاالأهملأنها،الرومانية

التجارلِةالالَفاقياتمنالعددأقمثالقد،الكونرب"يا:ستجيباهعَماهكِ؟

فقطهذاكلفعلناوالفضهَ،الذهبوجمعنا،الحماماتمنالكثيروأشدنا،والأسواق

للمَورا((.نفسهاتكريسمنتتمكنكي،إسرائيلبسبب

لم،فعلتموههاكل.العالمفيشعبأخرقانتمالممجد!:الواحدالقدوسسعِتابع

،للدعارةأماكنجعلتموهاتجارلَكم،،أسواقكم،لأنفسكمإلامخصصاًيكن

هذهلتبتعد.والفضةالذهبيعودوحديليلكنلكم،تسليةكاذتحماهاتكم

تمَبعها.التيالفرسإمبراطوريةهىِالأهميةصطمنوالثانيهَ.يائسهَحالاً،الإمبراطوريهَ

أشدنالقد،الكونسيد))يا:سيجيبون"فعلتمإماذاالممجد!الواحدالقدوسيسألهم

إسرائيل،بسببفقطهذاوكلحروبوخضناكثيرةهدناًوفتحناالجسوومنالكثير

فعلتمما"كلالممجد!الواحدالقدوسسيتايغللتورا.نفسهاتكريسمنتتمكنكي

والمدنالمرور،رسومعلىلتحصلوااقمتموهاجسوركم.انتملصالحكمإلايكنلم

منفأناالحروبهذهأما،لصالحكمالعملعلىسكانهاترغموالكياحتللتموهاالتي

شاهدةكانتالفرسمملكةأنبمالكنمشتتأ،الشعبهذاسيخمَفيبدورهبها،سيمَوم

ساعدنابينماالمعبد،دُمرلقدلمحيللأنهالاَخرة؟دخلتلماذامانية،الردرالمملكةطردعلى

الأعمأنرؤشِهامعشَابعتلماذا،متتابعةالأخرىالأعمتقدتكذلك.بنائهعلىنحن

علىإسرائيلوفارسروماأرغمت"لقدتظن:كا!طشيء؟علىتحصللمالأخرى

المملكتينبنِالفرقيأتيألِنمنهثلهم..ثفعللنوثحن،والعبوديةالذلحياة

لأنهذا؟كذلكليستالأخرىوالممالك،الأهمأنهما.علىالمصَبرتينالأوليتنِن

إلىالتاليةالمرافعةعندهاسيقدمون..المسيحمجيءحىَتبقى)سيادتهم(سيطرتهم

بهذاعملهمتبريريمكنناكيفلكنورفضناها؟التوراأعطيتناهل،الكونسيد"يا:الله

وقدالأخرتلوالواحدشدبلكلالتوراقدَّمالممجد!الواحدالقدوسأنبما؟الشكل

متثوعةأخرىحججاًالأعمقدَّتقبلتهاالتيإسرائيلجاءتأنإلى،جميعهمرفضنها

"45
http://kotob.has.it



لآخرةا

وتمجيدبهزيمتهمالامتحانوانتهىمنطقيهَ،غيرجميعهافاعحبرتنفسهاعنللدفاع

إسرائيل.

القانونيوصى.الموتبعدالدينونة(())يوماللهحدًدفقدبالأف!راديتعلقوفيما

وأطعمكم،بحكمكؤَنكممنممجد:سيقولالإسرائيلييندبوريحترممن:التلمودي

العالمٍمنالذيحكم،نهايا!بعدوجمعكمبحكمةوحفظكمالحكمةبفضائل

أيضاالبشريالكائنبلفقط،الإسرائيليونليسلكن.الحكمإلىمميرفعكمالاَخر

.الحساباتليقدمالمدعو

.والأموات،الموتمصيرهمولدواالذين"أولئكبحتاً:عاماًبعداًالتاليالنصيقدم

الصانع،،اللهأنهواقعمنويدركوا،ويُعرفونليعرفوايُدانونوالأحياءالحياةإلىيعادون

ليمجد،الاَخر،العالمفييحاكِمُمنوأنهالمتهمالشاهد،،القاضييمنحالذيالخالهت،

5!ابقشيءكلأنأيضاًاعلمواا(سشوة.هدايالحبولأونسيانولاظلملامعه

بالقوةلأنهالقبر،فيهلاذاًلكمأنبالأملخيالكميتعلللاوأن.أسسهالذيللحساب

أمامالاَخرالعالمفيالحسابتقديموعليكموستموتون،تعيشونوأنكموُلدتم،

الممجد.الواحدالقدوسالملوكملكالأسمى

دونمستعملةوهيوالأشرارْ،الصالحينكلماتتوجدكثيرةأخرىهقاطعفىِ

مليئاًهكاناَمنهسيجعلونالبكاء،وادىِ"مجتازين.العرقأوالمَوميةأوللمعمَقداعتباو

إرادةينتهكالذىِالرجلعنتقالكلمة))مجتازاً((((.ببركاتهالمطروسيملؤهبالينابيع

يصرخون))البكاء":.لأجلهمعميقاًجهنميحفر!ن))وادي((الممجد.الواحدالقدوس

دلالة:ببركاتهشيملؤهوالمطرالمعبد.ومذبحالهيكىجانج!النبعمثلالدهوعويذرفون

لقد،الكون"سيد:سيقولون.عليهمسيطبقالذيالحكمعدالةعلىاعتراضهم

للأشرار،جهنمووضعتفأدنخ!،حكمتبحة!،برَّأت،ِنزاهة،باستقامةجكمتَ

اطصعالحين+عدنوجنة

أمراًأعلنوقد.مختلفينضيوفاًإليهاداعياًملك،أقامهابوليمةذلكمقارنةيمكن

البعفرأحضر:عليهيحيستمأثاثاًمعهيحضرأنمدعكوكلعلىيلي:كمامصمَّماً

البعضوجهزمنؤَعة،ومقاعدومساندمخداتوبعضهمفرشأ،وآخرونبسطاً،

واحدكلليسحتعمل:وقالهذاكلالملكتأمل.الحجارةأوالخشبمنبقطعأنفسهم

ضديتهاهسونكانواالحجارةأوالخشبعلىالجالسون.أحضرهالذيالأثاثمنكم
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اقلمود

القبيل؟هذامنمقاعدعلىيجلسف:بأن،الملك!دقامجديرهذاهل:قيقولونالملك

طائلهَ،بأموالبنيالذيلقصريالإهاناتتوجهونلاإنكماطم:ولحالالملكسمعهم

منالتقليل:لياللومتوجيهعلىتتجرأونلكنكموحجارتكم،خشبكمإليهلإدخالكم

القدوسسيحكمالاَخرا-العافيهكذاعنه.المسؤولونوأنتملكمالممَدمالاحترام

كنا:قائلينضدهوسيتهامسون،جهنمإلىبالذهابالأشرارعلىالممجد!الواحد

ألمسيجيبهم:يصيبنا!الذيالمعاكس!المصيرهوهذااممن،والخلاصالسملامننتظر

أعمالب!صلتقوهواألم،مفترينللخصوام،ومحبينمضاكسينالأرضعلىتكونوا

أيا:هكتوبهومالكميحصل؟العنفوأعمالالفنَنعنالإجابةعليكماجسأالشر؟

الذيالعثرووفيناوكملهيبفيادخلوابالثروالمتنطقينالناوموقديجيم

نصوص11(05،)إشعياتضَّجعون،الألمفيإنكميكيمنلكمهذاأضرهتم.

سيتحملونالتورا،علىالمؤتمننِنالإسرائيليينمحاكمةخاصنجشكلتعنيأخرى

أكبر.مسؤولية

القصاصفإن،عجيبةبصورةمكافأةنفسهاتجدللوصايا،الإطاعةكاشماإذا

الاَخرالعالمةي.الشفقةعديميكونأنيجب،العصيانيجازيالذيالمناسب

سيسمح.إسرائيلفيوالطالحنِن،الصالحينالممجد!ْالواحدالقدوسسيحاكم

بعدوفيما.جهنمنارفيالأشراروسيرميعدن،جنهَإلىبالدخوا!للصالحين

هناانظروالهمسيقول.الصالحينهععدنجنةإلىويأخذهمجهنممنسيخرجهم

لوحتىالقوليمكنكملابأحد.مشغولغيرفراغاًبينهمويُبقيالصالح!تمكان

الصالحينيأخذثم.الصالحينمععدنجنةفيمكانعلىحصلتممثلماتهامستم

ويُبقيالأشراو،مسكنهناانظروالهم:وسيقولجهنمإل!!عدنجنةفيالموجودين

اوتكبتمٍقدثَنتمأنكمولوحتىالقولبمقدوركمكانأما،واسعفراغبعدفيما

هضاعفاخجلاٌأنأبما:التاليةالاَيةتعنيههاهذا.جهنمفيمكاناًوجدتمفماالخطيئة

وفرحهضاعفأأوضهمفيترثونفبذلكنصيبهمالحزيأنأنشك"اوأنهمشعملكم

والأشَرارعدنجنةإلىالصالحيماتسيعيدذلكبهسد7(61،)إشَعياى(ليهونأبدي

جهنم.إلى

بعدوجهنمكم((جهنمهمالأشرار))سيرث:الجملةهذهوضعيليالذيالاستشهاد

انظر1:النصهذايعنيماذاميئير:الحاخامسأل،الخيانةفيأبويا((بن))ايليزيسمَطأن
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لآخرةا

:الحاخامأجابه(714،)الجامعةأوَّده(مايثقفأنأحذيقدِوُلاكيفاللهعملإلى

،ووديان))جبال:مثال،المعاكسخلقخلق،مالكلبالنسبةالممجد!الواحد"القدوس

تفسيرأأعطىلَدعقبةمعلمك"كانالقوا!:الآخراستأنف((،مياهومجاريمحيطات

فىأحدهمجزءانفردلكل،وجهنمعدنجنةوالأشراو،الصالحيناللهخلهت:قالآخر:

حص!عدنجنةفييأخذفإنهوصالحأه!!أحدهمكانإذا.جهنمفيوالاَخرعدنجنة

جهنم.فيآخرشنصيبنصيبهفيأخذوشريراًمذنبأكانوإذا،أقرانهمنواحدوحصة

أعمالكمجميع.الأرضعلىواحدكلفعاللأتسجيلهناكالدينونة،ليومللتحضير

صفحةفيأعمالهمجمللهتُقرأ،العالمهذاإنسانلِغادروعندها.كتابفىِمسجلة

يعترف".اليومذلكوفيالمكانذلكفيوذاكهذافعلت"أنتله:سيقال،الكتاب

بعدالةسرفعندها،أخرىأفعالهناكفيولمحعه.،محضرهبتوقيعالأمرويتلمَىبذلك

اْلتيالفائدةالعديمةالملاحظات))حتى((.بعدالةحاكمتني)القدبقواط:ويوكدهاالحكام

الواحدالقدوسِسيحاكمفوراً((.موتهبعدحسابهفيستذكرلزوجتهالرجل!وجهها

نأرفييلقمِهموالأشرارعدنجنةسيدخلونالصالحونوالأشرار.الصالحينالممجد!

ويدينلهلِحلومنيُبرئينصفنا(؟المبالعدلعلينايُحكم"بمالأشَرار:سيقول.جهنم

لكنضيءبكللكمالبوحأريد"لاالممجد!الواحدالقدوسسيجيب((.متشابهةبكيفية

((.جهنمإلىوينزلون،بأعمالهمكشفاًعليم"يقرأ؟يعملماذابعدئذ

هفوا!أنهاوقتهافيظنها،كثيرةضيئةأفعالالإنسانلدىستظهرالدينونة،عند

فهوأعقابيفيالظلمكان))متى؟النصهذايعنيماذابسببها.يقلَقْلموالتي،بسيطة

يومفيستغمره،العالمهذافيبقدميهالإنسانيدوسهاالتيالجائرةالأعمال".يقلقني

الدينونة.

بنزاهة؟أعمالكأتممتهل:الحسابيوبمللإنسانتوجهالتيالأسئنةضمنمن

تأمميسعليكيمليالذيبالواجبقمتهلالتورا؟لدراسةوقتاًلنفسكحددتهل

استنتاجحاولتهل؟الحكمةعنبحثتهلئجبالمسيحالخلاصستأهلهل؟عائلة

صاحبفإنأإيجابيةالأسئلةعنالإجاباتكانتلوحتى؟بالدراسةآخرمنشيء

الأطولكونؤطنكأوفيءصنزه،اللهمشافةتكونأنبشرطإلايقبللنالعلاقة

))وإلا(336،)إشعياكنزَهُ(الربهخافةوتكونوالعلموالحكمةالحلاصووفرة

سيطرد".
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التلمود

الذيالمَصاصكانإذامايطرحالذيالسؤالبفحوىمثلاًوذكرناسبقلقد

فييتشاركانوالجسدالنفسلأن،بالإيجابعليهواتفقزالجسد،اضفسافيهغزَمت

وابنةآخركاهنابنهَ،بامرأتينكاهنتزوجمعاكسأ:معئيعطيآخرهنَل.الخطيئة

غيربشكلاستخدمتاهلكنهما،أضحيةمندقيقاًأعطاهما:علمانيإسرائيليكاهن

لماذاسيديا:الأخيرةلهقالت.الأخرىوبَّخبينماالعلمانيلابنةشيئاًيقللمطاهر.

حولأبيهاعندششِأتتعلَّملمعلمانيابنهَهيالأخرى:أجابفقط؟عليئَتحاملت

لذلك.والدكمنزلفيوتعلمتتثقفتالحاخامابنةأنتلكنالمكزَسالدقيق!داسهَ

عندهاالممجد!الواحدالقدوسكذطثلك.اللومووجهتلرفيمَتكشيئاًأق!(صم

إذا،الروحويوببئللجسدششاًيقولفقدالاَحرالعالمفيوالروحالجسدسيحاكم

الجسد،عنبعيدايوبخهالماذاالكونسيدمنوتطلبمحاًأخطاَأنهماالروحادعت

لاحيثفوقمنتأتينأنتِ،الخطيئةتُرتكبحيتَالأسفلمنيأتىِالجسد:سيجيب

ووبختك.الجسدعنالطرفغضضتلهذاخطشة،أيترتكب

التحقتقدالروحتكونأنيجبالمحاكمةوتخصعاهةالمعتمدةالفكرةأوالرأي

الروحبينماالجسد،يبرجد(جهنمفي،الموتإبعدشهراًعشرالاثنيفترهَطوالبالجسد

منتنزلأندونالروحوتصعدالجسدبفنىشهراًعشراًاثنيبعدلكن،وتهبطتصعد

جديد.

القصاصفكرةأوعقيدةإلىالتلموديشيرهلاطخاطئ؟اغصاصامدةهيما

زكَّاي،بنالحاخاممرضعندما:الأقلعلىواحداًنصّأمتضمناًهذايبدو؟الأبدي

عموداًياإسرإئحِل!نور))يا:لهقالوابالبكاء.شرع!تىرآهمأنما.لزيارتهتلامذتهجاء

ملكأمامراقداًكنتأننيلو:أجابئجتبكيلماذا!قويهَومطرقهَاجمين!اعلىموضوعأ

أبدياً،يكونفلنغضبهبلغنيماوإذاالقبر،فيغداًوسيكونيوماًعاشوالذيبشري

تهدئتهعلىقادراًأكونقدالملكبحضور،الموتمنبأكثرعليئَالحكميستطيعلن

بحضورممدَّدوأناابكيلاكيفلكنمسبمَأ.فأبكيالكثير،بالمالورش!وةبالكلام

كانإذاالاَبدين.أبدإلىويبقىيعيشالذياطمجد!الواحدالقدوسالملوكملك

مستحيل،أزليموتفهذا،بالموتعليئَحكموإذا،أزليغضبفهذامنيمنزعجأ

عدن،جنةطريق،طريقانأماهيينفتح؟أقولماذابائفضة.رشوةأوبالكلامتهد!لنه

؟((.أبكيلاكيف.نصيبيسيكونمنهماأيأًوأجهل،!هنموطريهت
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الآخرة

الأبديبالعقابألمَطعيإلمعتمَديعزىأندونيسمحلاالبلاغىِالضرعهذالكن

إلىالمدفوعوحدههوالأعلىوالملكأرضيحاكمبينالتناقضالحاخاهات.إلى

الذيالح!3.المعتمدةالعقيدةعقبةالحاخامبهاصاغالتيالكيفيةهيتلك.أقصاه

،والمصريون،أيوبكذلكشهرأ.عضرباثنيعليهبالحكمهضىالطوفانجيلأصاب

نوريبنجوخانانألحاخامكان.جهنمفيوالأشرارالاَخرة،فىِوماجوجوجوج

أسابيعسبعهَأياليهود،عندالحصادوعيدالفصحبينمافترةاطبهمداملمَديمَول:

الاَراءوأنالاَخرالعالمفيحصةلهتكونلنالطوفانجيك"أنسابقاً،أعلنبيثما

فإنأخرىجهةمن-لا((أمالدينونةهنستُلغىكانتإذامامعرفةيخصفيماتختلف

المدةهذهتنتهيوعندماشهراًعشراثنيبعقوبةتلفظالطوفانجيلأصابالذيالحكم

كانواالحاخاهافأنهذا،منيظهرالآخر.العالمفيثصيبالجيللهذاسيكون

جهنيِميهبطونالذينكلأنالسلطةأكد!فقدلهنهايةلاهصاصفيافظريمقتون

أذلهـمنآخر،زوجةمعزنامن:الخطأةمنفئاتثلاثباستثناءمنها،سيصعدون

الحالهَيوردونالدكاترةبعض.بالشرفمخلَّةتسميةمريبهأعطىومن،علانيةهَريبه

.الثلاثالخطايامنفقطالأ،لى

هناك))ثمائاي((،أوهدرسةداححسب.النقطةهذهحولالكلاسيكيالخطابتوخهلقد

الوسمطى،والفئةكلياً،الأشَرارتماماً،الصالحونالدينونة:فيمُعتبرةالبشرمنفئاتثلاث

منوأفراد،الأبديةالحياةإلىبالشمعومختومونامسجلونالأولىالفئةمنومجموعة

ترابفياواقدينمنأوفيونهيل:لأنهجهثمإلىبالذهابمسجلونالنَانيةالفئة

12،)داذِال(الأبديوالرذلىللعاووبعضهمالأبديةللحياةبعفعهميسقيقظونالأوض

ثم(،للعذابيخضعون)وهموسيصرخونجفمإلىسينزلونالثالثبماالفئةمنوالذين2(.

اهتحانوأمتحنهالفضةإحماءَوأُحميهالناوفيالثلثأفأدخلُقلهكذاشيضعدون

إلهي،الربيقولىوهوش!عبيهوأقولىأناألم!تجيبه.وأناباسمييدعوهو.الذهب

إلىينزلc(يحىِوالربيميت))الرب"آن((:قالهؤلاءيخصوفيما(.13،9)زكريا

أوص6()34،الخروجبسفرتستشهدكاتح!فقدهلِّيلمدرسةأمامنها.ويصعدجهنم

والوفاء،.المراحمجمنرالأناةطويلىووؤوفوح!مإلهالرلت:الربونادىقذَاههالرب

كفَوابتهالاتي،صوتيسمعلأنهالرب"أنخطداود:قالكماالبشرنفسوبخصوص

أجسادهم،ءالوثنيينبينهنوأولئكأجسافىهم،معإسرائيلمنالخطأهَ.فأنقذفيتعيساً
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التلمصد

مدةانتهاءوبعدعذاباً،شهراًعضرباثنيويدانونفيهايحاكمونجهنمإلىشِزلون

إ.الصالحينأقدامتحتكالرياحهباءوتشتت،الأرواحوتحرقالأجساد،تفنىالعذاب

بوأناأعمليومأقداهكمأخاهصتحتوهادوهمالمفافقينأوتطأونقيل:كما

الذلِنالحياةهلذاتفيالمنغمسين،النمامينالمتعصبينلكن4،2()ملاخيابخود(

ويخيفون،الجماعةطرقمنينسحبونالذينأولئكالقياهة،يقبلونولاالتورا،ينكرون

الخطايا،لِقترفونوحلفائهنيبات"ابنأصروباممثلالذينوأولئكالأحياء،بلادفيالناس

لأنهلاَخر.جيلمنفيهاوسيحاكمونجهنمإلىسينزلون،الخطيئةفيالناسويوقعون

ل!وناوهميموتلادودهملأنعصوْنيالذينالناسنجتثو!رونأويخرجونقيل:

يتوقفوالنلكنهمجهنمستتوقف66.124،)إشعياافيىوُذادنونويكلتُطفأ

لاحيثالموتىإقامةمغَانفيمحجوزين،جمالهم)سيذبلقيل:كما،العذابعن

الربيعارضونالذينأولئك"آن!:قال،بخصوصهمويهلكوا،ليتعبوالموتتوجد

كقعرسوداءوجوههمستصبح:يقولألنن!بن"إسحقالحاخامكانإرباً.إرباًسيقطَّعون

وبتأثير،الأولالقرنفيالرئيسيةالمدارسإحدىأنباختصاو،النصهذالثايُظهرالقدر.

المدرسةأنغيرأزلياً.عقاباًالمتمرسينالأشرارهصيرتقرركاشط،دانيالكتابمن

معاقبةسط.الإلهيوالعطفالتساهحمعهتطابقةغيرالعقيدةهذهتعتبركانتالأخرى

لدخولأهلغيرلأنهميُيادونثمالعذابهنثمهراًعشراًأثنيإلىسيخضعون،الخطاة

جبلمنجهنمفيفسيبقوننادر،بشكلإجراهياًخبثهمكانالذفىأولئكأما.عدنجنة

بللمادوا،لنفإنهمفيها،يتألمواأنبعدستنتهيجهنملأنللأبديستمرلاهذاجيل.إلى

حالةفىِإنهمهذاعنشيءيقالىولا؟وكيفأين-حقيقيةبمشاعربالوجود،سيستمرون

دائم.لَأنيب

5-جهفم

يأالقصاصهكانإلىبالذهابعايهممحكومالأشرارأنسابقاًتحققنالقد

أهن:النصهذايعنيماذاخلافتا((بن"جوزيالحاخامروهانيةسيدةسألت.جهنم

أسفلإلىينزلىالذيالبهيمةوووحالعلاءإلىتصعدالتيالبشربنيووحيرى
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الآخرة

الكنزفيالموضوعينالصالحينأرواحيعنيهذا:أ!اب21(.3،الجاهعة1الأوض،

ليطاودكوجلقامأوقد:القدسالروحبواسطةدداودأيبفائيلقالهكذا،الإلهي

وأهاإلهكالربهعالأحياءحزهةفيهحزوهةسيدينفسولكننفسكويطلب

ميديروح"إن92(.25،الأول)الملوك،المقلاعكفةفيفيديرهاأعدائكأنفس

ينتظرنفسهالمصيرأنالقوليمكن((.إلهكالربلدىالأحياءفيمتعلقةستكون

سألتبمقلاعه".سيرميهاأعدائك"وووحالمَالية:العباراتالنصويتابعالأشرار.

".الأرضأشافلإلىشَزلالبهيمة))روح:الكلماتهذهتعنيماذاأيضاًالروهانيةالسيدة

جهنم.%لىشَزلالتيالأشرارأردراحبهايقصد:أجاب

نإ،أخرىنظريهَبححسبلكل؟الكونلخلقسابقللهالكينالإقامةهذهأصلإن

يحتويه.هايشملولايشكلهالذيللفراغبالنسبةإلايصلحلاالمسبقجهنموجود

خلقتعميموأنالثاةي،اليومفيوناره،الكونقبلجهنمص!المكانخلقلقد

نأاللهرأىهلسبت.يومأولعشيةإلىتعودنارهوأن،اللهمنعماديأجاءالنار

جهنم،خُلقتذلكفيلأنهالنَاني،اليومفيصنعهبمايتعلقفيماحسناً؟كانهذا

وأن،الثانياليومفيونارُه،الكونقبلخلققدجهنمفيالموجودالفراغأنوالواقع

قبلعملهينجزلمأنهغير،السبتعشيةاللهلذهنخطرعاديةنارخلقمشروع

كماالدالةالأسماءهنكاملةسلسلةالتورافياكتشفتلقد.السبتيومانتهاء

يوظنأفصلىجوفأسماء:سبعةجهنمعلىتنطبق.القصاصمكانعلىيُعنقد

أهوة))فساد((،)الخراب(،"أبادون!2(2،)يونان،الحوتجوفهناوبإلى

ألا.عاديتقليدهوالأخيرالتعبيرأسفلي!عالم"،الموت)ظلأ،كريهإطين،هرعبةلم

سحيقوادعلىِتدلالتيجيدأاجهنمهثلاَيوجدأيضأ؟أخرىأسماء،توجد

من!ذَةتوفتَالأنوتوفت،وأطماعهمشهوأتهمبسببالجميعإليهينزلصا

كسميلالربونسمةجمنروحطبناوهلؤهاواسعةع!قةللملكههيأةالأهعر

يضيعمنكلفيهايسقطلأنههكذاسُعيت(0333،)إشعيات!ضر!،كبرستهن

أهوائه.بسبب

الاعتقادعلىينطبقجفمإلىللدخولالمطبقأالهبوط((النزول((1فعلاستعمال

لمكانآخرتحديديوجدأنهبيد.الأرضتحتالإقافةهذهيحددالذيالجماعي

السماء".قبةفوقهيداجهنم.وجوده
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التد،د

العجيبةالجبالهذهأنالسائد،الاعتقاد!طنالداكنهَ.الجبالخلق:البعضويقول

عندحمراءالعنَ!صر:مشابهةنظريةيدخلوهذاالأرضغربأقصىفيشاهقةترتفع

تحلِّقلأنهاومساءبريقها،وتلتقطعدندوفوقتمرعندهاصباحأ،والغروبالشروق

جهنم.هدخلفوق

مرةبستينأصغروهذهعدن،جنةمنمرةبسنتينأصغرفالعالمبالأبعاد:يتعلقفيما

جنةمساحةإنالبعضيقولقدو.غطاءيعادلفإنهبجهنمالعالموبمقارنة،جهنممن

جهنم.عننفسهوالشيئءلها،حدودلاعدن

جهنم.أبوابوجودعنالتلموديقولهها

أورشليم.فيوالثالثالبحر،فيوالثانيالصحراء،فيأحدهما:ثلاثةجهنمأبواب

منهيتصاعدنخلتينوسطيقعحيثهينوم((،))بنواديفيئآخرتقليدوبحعسب

الخبثاءعلإهايتوزع.طبقاتسبعمنجهنمتتألف.جهنممدخلهوهذاالدخإن.

الفئاتمنكمةوكلالدنيا.الطوابقفييركنالخبثفيالزيادة.خبثهمدر!ةحسب

أباذون،شمِول،:جهنمطوابقأسماءيليوفيما.عدنجنةفيخاصمسكنلهاالسبه!

نأالمزاميرمنلِستنتجالصمت،؟،جهنم،النسيانعالم،سفليعالم،الموتث!بح

شعرتعلقوعندما،ناريةالسنةويح،،كبريتنارأفخاخ،:تسمىكا!طالسبعالطوابق

السمجرة.لجانجطقسمينإلى(جهنم)أي"شمِول"انقسمالشجرةبأغصانأبشالوم((1

سبعذلككرّرلقدبني؟))يا:يبكيابنهكانعندهامراتثمانيداودصرخلماذا

)الذيجسدهإلىرأسهليعيدالثامنهَوالمرة،السبعةالطوابقإلىأبشالومليصعداتص

الاَخر((.العالميدخلهلكي:آخرينبححسبقُطعأوقدكان

بشدةتندفعالتىِْالنارجريانهوجهنمفيالمطبمَةالعقوباتفيالرئيسيالعنصر

أومنقيل:كماجهنمناوهنستينملأجزءهيالعاديةالنار)المتوهجة(.مدهشة

وبوايئوبواثيديهبينوتقفألوفألوفوتخدمهناومننهرويخرجيجريأمامه

عرقمنالنهر؟يأتيأينوهن01(7،)دانيالالأسفاو(وفُ!حتالقضاءأهللجطص

سخطؤوبعةإنأطالمنافمَينالأشراررؤوسعلىيصب؟وأينخايوت.المَديسنِن

(.23،91)إرميا(المنافقينوؤوسعلىثاوتقدهائجةوعاصفةخرجتقدالرب

ابتُلعألِنأدلٌكتعالله:قالالصحراءفيبهالتقىعربيأأنالحاخاهاتأحديروي

منيمايخرجكان،الأرضفيمحفورينفالقينرأسط:الحاخاميقول"كوري".
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لآخرةا

وادخلهاسهمهطرففيوتبتهابالماءوبفَلهاالصوفمنكتلهَالمحربيتنالرلالدخمانا،

كلتأ.محترهَاًالصوفكانسحبهاوعندماالحفرهَ،

مدرسهَيناقضوهذاأبداً،تنطفئلاجهنمنار:جهنمعنيُعلمكانهاإليكم

نارنصفهاجهنمإدقأيضاً:ويُقال،ستنتهيجهنمأنبحسبهاتقولالتيهفيل

الواحدالقدوسيحكم.الثلجعلىتحتويآخرلِنوبححسببرد.الاَخرونصفها

ثمبالحكَّة،يعاقبهمالبدءفيشهبراً.عمتمراتنيلفترةجهنمإلىالأشرارعلىالممجد!

وهملهيتعرضونالذيبالضلجثمآهآه!:يولولونيجعيمالذ!الناربعذاب

شقاء!شقاء،!لِصرخون

رائحهَهنالبشرلِهَالروحترتعدلماذاالكبرسط.إثه،جهنمفييكثرآخرضصر

مليئةجهئمفإنأخيراالاَخر.المحالمفيبهيسَعالمجطلهأنهالمحرفتهاالكبرتحط؟

هفصلشرحيليفيما.الأسفلفيدرواسعةالأعلىفيضيقةجهنم.بالكبريت

كانخرافةأوأسطورةإحسببداخلها.الدخانليبقىضيقةفتحتهالشكلها.

ضالونأناسفالأشرارمظلمهكانوسطجهنمتمَع"آشير".قبرمنيخرجالدخان

الأشراروأقودأيضاً.ظلماتهيالعميمةوالحفرالظلمأت،هنيدرجهنموثمياطين،

ج!نمإلىينزلونالذينأولئك"كالليلسوداء))جهثمباللجج((.وأغطيهمجهنمإلى

بالظلماتشبيهةداممنظلامهابلادإنهايقل:ألم8يالظداتإلاعليهميحكملن

ونهاوهافيهانظاملاهوتٍوظلالِكالديجووحالكةدُجيَةٍأوضأنفسها

22(.-01)أيوب!ذجوفا

ثلاثةهصرأوضجميعفيمُدلهمظلامفكانالسعماء،نحويدههوسىأفمدَّ

جهنم.ظلماتمن؟الظلماتهذهلَأتيأينمن)01،22،.خروجأ،م،

هذايطق.كليةمخهاالإفلاتأو،مختلفةبطرقج!مهَساوةهنالتخفيفيمكن

فيأشراراً.يكونوانمأنهمشرط،للختانخضعواالذينالبشرعلىشَيءكلقبل

للختالأخضعإسرائجلىلأيلمحسمحولنجهنمهدخلعلىإبراهيمسمِجلسالاَخرة،

قلفةسيأخذلاتطاق؟بصورةالخطيئةارتبهبوابالذين!فعلهاذالكنإليها.بالنزول

جهنم.إلىسينزلهموعندئذالخطأةلهؤلاءويضعها،الختانقبلالموتىالأطفال

يتمكنلاكي،جهنمإليينزلوالناختتنواالذينالقداهى(اليهود1الإسرائيليون

ننزللنفإننامختتنونأنفابما:القولمنالخطيئةارتبهبواالذينالإسرائيليونالهراطمَة
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اقد،د

قلفتهم!لمنيزيدملاكاًيرسلالممجد؟الواحدالقدوسيعملشماذا..جهنمإنى

جهنم.الىينزلونوبهذا

يطبقجي(جهنمأأو((النحيبوادي))مجتازاًالمحكومينتحريريؤيدالأعظمالحبر

ليأخذهمإبراهيمأبوناويأتي،جهنملعذابهالفترةيتعرضونالذينالناسعلىهذا

ليخدعختانهموَّهالذيأووثنيةامرأةعاشرالذيالإسرائيليباستثناءويجمعهبم

هويته.

لافظاً))الشيما((يقرألمن))بالنسبةالصلواتبعضبتلاوةالمناعةاكسَمابيمكن

الامتيازالأصلفيكانخطتلكأبداً.جهنمنارتحرقهلا،منفصلبشكلالأحرف

الهيكل.بمذبحالخاص

:Mizbeakث!))مزب!((كلمةتعنيماذا

Mekhilaم : Ml:إسرائيل.خطاياغفرانيضمنالمذبجلأن:غفرانعفو

Zakhuthز : z:الإسرائيليين.للمستحقينالآخرالعالميضمنلأنه:استحقاق

لأعمالالبركةيمن!الممجد!الواحدالقدوسلأن:بركة:Berakh*؟:ْب

أيديهم.

الآخر.العالمفيللحعِاةبأهليتهماعتراف:حياةثب!ألألا!ث!،:ث!،:خ

بالحريقسيحرقالأوثانالعبادةيذهبذلكومعالأربعالدعاهاتهذهيملكمن

24(،4الاشتراع)تثنيةيخوو!إلىاكلةظوهوإلهكاوبالأنقيل:هكذاالكبير.

ناروتلغيمنهبدلاًبالمكفيرستقومالمذبحفيتشتعلالتيالنارفإنندم،ماإذالكن

علىجهنمنارتؤثر)الاالعَورا.دراسةإلاآخرثميئاًولاالكبرىالحمايةلكن.جهنم

النار.فيبيولد4إزالسالاهاند.سمكحالةمنذلكاستخلاصيمكنالحكماء.تلامذة

بالأحرىفكمبالنار.يتأثرلنالشخم!هذافإنالسلمندبدمجسدهأحدهمدلكإ!ا

كافماوممل!يأليعتأ:التوراةفيجاءكمانارهنجسدهمالذينالعقلاءتلامذة

تؤثرلاجهنمنارإن.23،)إرمياالصخطتحطِّمالتيكالمطرقةالرببقول

وإذا.الذهبهنالمزبخأنباعتبارذلكاستنتاجيمكن.إسرائيلفيالخطيئةبمرتكبي

يصمدفقد،المعدننفم!هنديناربسماكةالذهبمنرقيقةبطبقةمغطىالمزبخكان

المكتنزونالإسرائيديونسيقاومسكم،فوقهالمشتعلةالنارفيهتؤثرولنالسنينهذهطوال
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لآخرةا

فإنما،تقليدوح!طبثمارها.افرمانكشجرةالتورابمبادئبينهموزناًوالأقل

كم-ابينحوارفيوردالتقليدهذاسب!.يومكلتخفكانتجهنمعذابات

عنالسبتيختلفبماذا:الرومانيسأل.عقبةوالحاخام((روفوس"تيتيوسالروماني

هذاالاَخرلِن؟الرجالعنتتميزروهانيضابطأنصَلماذا:الحاخامأجابا!لايام؟بقية

يكرمأنالممجد!الواحدالقدوسرأىلقدحسن،.إكراميأرادالإمبراطوولأن

أسطوري)نهرسبايتوننهرإلىانظرلي؟ذلكإثباتيمكنككيف-أيضأالسبت

هائهوسرعةانحدارهلقوهَجريانهعندالحصىيجرففهو(السبتهناسمهمشتق

مناجيلنأخذحسن،-ضعيفةمقارنتك.السبتيوميرتاحلكنه،الأسبوعأيامكل

السبت.يومليعرلكن،الأسبوعأيامطوالالأمواتيناديفهو،كمثلالأرواح

بمناجاةبعدفيماالفرصة((روفوس"ثيتيوسدسنحت.ذلكعلىشاهداًوالدكسيكون

أصعدالأحديومفي.السبتيومعداالأممبوعأيامكللهيظهرفكان،والدهروح

يومتأتيلاإنكهوتك،بعديهوديإلىتحولتلقد:وسألهوالدهروحروفوسثيعَيوس

إرادياً،هذايفعل(الأرض)علىعندناالسبتيوميحترملامن:والدهأجابه؟السبت

أيامطوالتعملماؤلتطلتوجد،أين..احترامهعلىهرغمفهوفبالعكسهناأها

خكمناالذيللحكمنخضعالأممبوعأيامكلفي؟السبتيومترتاححتىالأسبرع

السبت.يومليسلكنبه،

ئعدْخاصلوضعالعقليةالحقيقةينفيحاضاميوجدكانأنهالملاحظةتجدر

صزَحفقدعشرالنَالثالقرنمنلاجيش((بن))سيميونالحاخامإنهالأشرار.لقصاص

الشمسسيخرجالممجد!الواحدالقدوسأنغيرالاَحر.العالمفيجهنمتوجدلاأنه

ويمفأينإذن.المضطرمةأشعتهاصاالعالمعلىالظلامويضفيغمدهامن

؟.الصالحينوينجِّيالأشرابىسيعاقب

عكنجنة+6

الاسمبنفسمميزةتعتبركا!طالتيعدن(("جنةيدعىمسرحأالصبالحينلسعافىةإن

إظأ((اللهياخلاكهاعينلَر)المالكلماتتعنيماذالاَدم.أعدَّتوالتيالماضيفي
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لتلمصدا

للذينتصنعهااللهياخلاكهاعينترَولميبلغواولميسمعوالمالدهرهنذ

عينعلعهاتقعلمحي!ساعدن،علىالكلماتهأَهتنطبق(.64،4)إشعمِايئتظرونك(

النصهذااسمعوالكنواحد،إلاهماماعدنجنةأوالبستان،تقولونقد.مخلوق

وبعةمنثمًيتشعبفيميرألجنةوفيسقيانهريخرجهنعدنوكانأالاخر:

.اثنانهما)الجنة(والبستانعدن01(.2،)تكوينوؤولر(

فإنإسرائيلفيموجودينعدنجنهَأوالبستانكان))إذاأكمِد.غيرالموقعيبقى

وإذاجيريم""بيتمدخلهماسيكونالعربيةالجزيرةفيكاناوإذابسِمان،هوهدخلهما

والبستانالجنةبالضبطيعنيهذا.دمشقمنسيكونفالدخولالنهرينبينفيماكانا

السماء((.فيمحددفهوالصالحينفردوسأها.الأرضي

منلواحدةقسمكل،أقسامسبعةعدنجنةوركونأنالمفروضمن.،جهنمكما

،عدنجنةفيالصالحينمنطبقاتسبعتوجدفيها.قُبلواالذينالسبعالصالحينفئات

.الأخرىفوقالواحدهَيرتفعن

لِعيشونالمستقلون،والبشراسمكالصالحونسيمجد:الأولىعنالنصلِقول

.بحضورك

نعيمك.فىِليسكنودرَّبتهاخترتهالذيالإنسانمبارلث:الثانيةعنيقول

منزلك.يسكنونهنسحداء:للثالثةبالنسبة

رب؟ياخيمتكسيسكنمن:الرابعةأما

؟المقدسجبلكعلىسيبقىمن:الخامسة

؟الربجبلإلىسيصعدمن:السادسة

؟المقدسمكانهفيسيبقىمن:السابعة

خيمة،بيت،،نعيمحضور،:يليكمامسماةفهينزولاًعدنجنةهنالأقسامأما

.المقدسالمكان،الربمكان،مقدسجبل

فىِالممجد!الواحدالقدوسأمامسيمثلونالبضرمنطبقاتممبعآخر:تعريبهذا

طبقةإنهمالشيخينا؟حضورعلىسيحصلونالذينالنابغونبينهمهنالاَخرالعالم

وجهه،يُكتبلماوجوه،وج!حوج!افزيهالرجلأسرىقيل:لأنهالنزهاءالبسر

الملكبجانجطالأولىالطبقةتجلسومواكبها.الشيضيناوجودأيوجوههملكن
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الاخر4

بيتالثانيهَالطبقةتسكن.بجانبكالمستقيمالرجليسحكنقيل:كما،حضورهوتتأهل

بيتك.يسكنونالذينأولئكتباركقيل:كماالملك

؟الربجبلسيصعدمنقيل:كما،الملكللقاءالجبكستصعد:الثالثةالطبقة

ليسكنودرَّبته،اخترتهالذيالإنسانسعيدقيل:لأنهالملكنعيمفيالرابعهَ:

نعيمك.

حيمتك؟فيسيسكنمنربياقيل:لأنه،الملكخيمةفيالخامسهَ:

؟المقدسجبلكسيسكنمنقيل:كما،المقدسالملكجبلعلى:السادسة

.المقدسمكانكفيقيل:كماالمقدسهكانهفيهي:السابعة

الانتماءيستحقالذيالقسمفيواحدكلهوزعونعدن،جنةفياللهيقبلهممن

إليه.

بشريهلكدخل.لهالواجبالتكريممعمتناسباًمسكناًسيعطىصالحإنسانكل

فيتوؤعواعندمالكنهم،الأولالباباجتازواجميعهمأنمع.خدمهمعس(.ينةإلى

لمنزلته.ملائماًمسكناًمنهمواحدكلمُنححارالَهم،

تعرضالذيالخلَّصالطاهرأنواقعهنتأتيالسماويةالإقامةلهذهالرئيسيةالميزة

ايتنعمون،العالمهذافيأغنياء"الأشَرار:مالهمعهحاملاًسيدخلهاللحرمانأالأرضفي

الاَخر،العالمفيوالفقر.والألمإلعذابمنفيشكونالصالحوذ،أماوالرفاهمِة،بالراحةْ

اسذينأالأشراوفإنعدن،جنةكنوزللصالحينالممجد!الواحدالقدوسسيفتحعندما

يد؟يكليالجما!أقيل:كمابأسنانهمأجسادهملحمسيأكلونالربامِمارسونكاثوا

ووح،وكآبةوتعباًواحةكفينملءِهنخيرواحةًكفِّهلءُقائلاًلحمهوياكل

فمصيرناعبيداً،،عتالين،فلاحيننكنلمأننابماويُصنَّفوت:6(-45،)جامعهَ

وتعبأ.راحةكف!تملءمنخير،راحةكفملءُيقل:ألمكمصيرهم((

بصورةممثلاًعدن،جنهَفييُستقبلواأنيستحقونالذينلأولئكالخصصالفرح

وأعطاه،اللهأماتهالذيلاوياثان،لِدعىوحسقعنالتوراةتتحدثْ.عجيبةوليمة

الشديدالعظيمالقاسىِبسيفهالربيفتقداليومذلكأفيليأكدهالصحراءلشعب

)إشعياالبحطفيالذيالتثّينويقتلالمتلوِّيةالحيةولاوياثانالمقوَّمةالحيةلإوياثان

(41،1)أيوب(وجهيأماميقفالذيشمنيثيرهأنجرأةلأحدأليس1(27،
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التلمود

الوليمةفيالأولالعنصرمنهوجعل،الخرافيالكائنهذاالشعبيالخيالأستملكَ

تزاوجالنإذا،شأنثىذكراًلاوياثانالممجد!الواحدالمَدوسخلقلقدللأبرار.الخضرهَ

العَيالأنثىوقتكالذكرلاوياثانبخصيقامعندئذ؟اللهفع!!ماذا.ودئَرإهالعالمأهلكا

الاَخر.العالمفيللصالح!!بالملحلحمهاحفظ

بلحم،الصالحينشرفعلىوليمةالممجد!الواحدالقدوسأقامالاَخرالعالموفي

أعذَجلدهوهنأورشحليمشوارعفيوبيعع!قطحمنهصنعحسامنهتبقىوما،لاوياثالت

السنةمنذعنبشكلعلىالمحفوظالنبيذلهمسيقدموالشراب،للمؤمنينخيمةالله

للخلق.الأولى

"فيلله.الفعليالحضورامتلاكعلىتنصنصيبهممنستكونالتيالعلياالملذات

يكونولنعدن،جنةفىِللأبراووليمةالممجد!الواحدالقدوسسيحضرالاَخرالعالم

فيها،ستهبالوسطوويحالشمالويحلأنوالعطور،بالطيبللتزودحاجةهنالى

أهامالإسرائيليونسيقولعدن.جنةفيئعبقهاستنشرالتيالطيبأنواعبكلمحملة

معهم؟يجلسأندونللمسافرينالطعامالعميفيحضِّرهلالممجد!الواحدالقدوس

كانتإذا؟بنفسهبهايشاركأندونللمدعوينالوليمةبترشطالشرفخادالِقوم

سيجيبهمعندئذ.الثمينةالطيبةالثمارويأمملجنتهإلىحبيبيفليأتِ،إرادتكهذه

مكتوبهوكماعدنجنةسيدخل"ترغبونكما"سأعملالممجد!:الواحدالقدوس

ؤوجتي،.،أختي،جنتيإلىأجئت

سينظمالآخر،العالمفيجسارهَ:أكثرالتغييريبدوالتاليةالاستشهاداتفي

كلما،وسطهمويجلسعدن،جنهَفيللأبرارراقصةحفلةالممجد!الواحدالقدإس

اذصلمجاوصانتظرظهالذيإلهناذاأصسيك!رخلإصبعهأحدهمإلفأشار

وأكونبينكمفيماأوأسير9(25،)إشعيابخلأصه،فلنبتهجانتظرناهالذيالرب

فيليتحولخرجملكمثَلإنه12(.26،)أحبارشاً،ليكورونوأقمإلهاًى

الملك:ناداه.الجميععنبعيداًمختبئاًبقيالرجلهذالكن،إياهأجَّرهمنهعبستانه

سيمشيالممجد!الواحدالقدوسكذلدبكشبيهأننيهع؟ناظريعنقختبئلماذا

يخشونه،الذينالصالحونسيرغبالاَخر.العالمفيعدنجنةفيالمؤهنينجانجطإلى

منسيزولخوفيإنبكم.ثمبيهأناانظروااهم:سيقوللكنه.حولهمنالانسحاب

التورادواسةوإنثمعباً"ليتكونونوأنتمإلهاًلكم))سأكون:النصيعلن،داخلكم
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لهذهأنفسهمكزَسواالذينإنعدن.جنةنحوالطريقتفتح،للتقوىومسبباتها

))جوخاناناطاخامكأنخاص.بشكلبهموسيرحبعالياً،هناكسيكونونالدراسة

جبلقمةعلىنرتاحكناأنناحلمت":الكاهن"جوزيللحاخاميقولزكًاي((بن

أعلى!اصعداذلكْ!منأعلىاصعدالنا:ويقولالسماءمنآتياًالملاكرأيتممينا،

أنتماأجلكما،هنسُدَّةفخمةأسرَّةوأغطية،الوليمةأجلمنفسيحةمقاعد

ستكونالخاصةمكافأتهم+الثالثهَالطبقة%لىهدعوونتلاميذكماوتلاهذةوتلاهذتكما

إلى.الأرضعلىوأقلقتهمعذبمَهمالتيالمعقدهَالذهنيةالمسائلحلعلىبالحصول

القدوبرسيوحيالتورا،دراسةفيئعقلهملِجهدوتالذينالعالمهذافيالعقلاءتلامذة

الاَخر.العال!افيالأسراوإلممجد!الواحد

مفصلوصفعلىيحتولِانلا،القديمةوالميدراشيمالتلمودفإن،ذكرناهماعدا

جداً.الحديثةالمؤلفاتزيالتحفظهذايختفيإليها.المؤديوالطريقعدنجنةلداخل

الحاخاميةالوثائقجميعيتضمنمفصللوحعلىشيمونت"))يالكوثفيعُثرفقد

عشر.الثالثالقرنفيجمصساالتي

إلىبميلهوالمعروفالثالثالقرنمن((ليفيبن))جوزيللحاخامالمقطعهذايُعزى

النسب:هذامنالتأكدعدمهعهنانوردهلذلك.التصوف

كلعلىايقفونالخدم.الملائكةمنألفسبعمائة،الياقوتمنبابانعدنلجنّة

منها.مدخل

التيثيابهعنهتنمَزع،صالحفردوصوللدىالسماء.كقبةيسطعوجههمبريق

يوضع،الممجدةالسحبهنأثواببثمانيةويبدلهاالقبر،منخروجهعنديرتديها

ثم))بالرفايم((ذهبمنوالاَخرواللؤلؤ،الكريمالحجرمنأحدهما،رأسهعلىالكيلان

:الدعوةهذهلهويوجهون،بيديهليحملهاوالريحانالاَسهنأكاليلثمانيةلهيقدمون

مننوعبثمانمائةالمحاطةئرإلجداولالسواقيبينيدخلونه.بفرحغذاءكوتناولاذهب

والرياحين.الورود

أنهرأربعةمنها.يخرجله.الموجهالتكريمحسبشَخصيأ،غرفتهواحدكليتلقى

وفوق،العسلهنوالرابعالبلسمهنوالثالثالنبيذ،منوالاَخرالحليبمنأحدهما

هثلمنهاواحدةكلتسطعجوهرهَ،بنَلاثينهزينةالذهبمنكرمةشجرةغرفةكل

!كخدمةعلىيقومواللؤلؤ.الرلِاحينمنطاولةغرفةكلوفي.فينوسكوكب
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التلموفى

نفسككرَّممتلأظئطبفرحالصلوقذوقياذهطلى:يقولونملاكمأ،ممقبرنَشخص

الأياممنذكالعنبحمالتهف!المحفوظالنب!يذمناشبرببالعس!!8إضببج!ةاالتورالدرا!ة

عدنجنةف!القاطنودطجمالأالأقلبالنبيذ.الشيهةالتررازر!ا!لأنكللخطق،الستة

الليلوفمَرهَلجليوجدلالهمبالنسبة.جوخانانوالحاخامجوزيللحاخامه!ثمابهبردأ

يدخلطفل،مثلالصالحيصبحالأولىفي.سهراتبثلاصثاستيدلتلهمكانخطالتي

الشبابقصمفييمرشاب:الثانيةوفي.اللعبويشاركللأطفالالخصصالمجالفي

صع!م.ويلهوالمسنينإقاهةمكالأف!يدخلمُسِنرجلوالثالثة،معهمبالشَمليةيُابعرج

وأكثرقيمةالأقلالأش!ار.أنراعصنأفيثمانمائةعدنجنةهنزاويةكلوفىِ

منألفستمائةزاويهَكللرفي،العالمهذاف!العطريةالنباتاتكلمنهشاشة

فروعهاتغطيالتيالحياةشجرةتعلوالمركزوفيساحر.بصوتيرتلونالخدمابلائكة

اللونالختلفةالثمارمننوعألفخمسمائةالشجرةهذاتعطيعدن.جنةكامل

هنأزهارهاعطرالأربعهْالرياحتحملمجمدةشطالشجرةوفوق.والطعموالحجم

واحدلكلالتوراشرحواالذينالعقلاءالتلامذةيجلسالشجرةوتحتلاَخر.طرف

الغرفتينوبينوالقمر.الشمسمنوالأخر!ط،النجومهنمصنوعةواحدةغرفتإدقمنهم

عوالموعشرةثلاثمائةهناك.عدنجنةتمتدوخلفهم،المجمدةالغيوممنستارينسدل

إلىالثانيةوفي.وزملائهعقبةالحاخامأهثالالشهداءالأبرارالسابعالطابقفيويقيم

كاش!تلك.وتلامذتهزكايبنالحاخامالثالثةو!ني.والفتياتالشبانمنغرقواالذين

وإذا،طريقسوىبكاملهاالسماءتكنلمإذا:نفسهعنا!اقاالتيكمربقدرته

قصبسوىكلهاالغاباتأشجارتبهنلموفيما؟الناسخينهنهؤلفةالبشريةكاشط

هاهعادلهنهمتلقيتههاأنبيدهعلمي،هنتعلمتهماكللكتابةيبهفيلافهذاللكعَابة

الغيومغطتهمالذ!نأولئكهمالرابعةالطبقةوفي.المحيطمنيلعقهأنللكلبيمكن

يقيمالسادسةوفيالكلىِ.الصالحيقيملاوهناك،النادمونيسبهنالخاجمسةوفي

تعلمواالذينالفمَراءالجمابعهَوفيأعفَّاء.وظلواالخطبئةيقترفوالمالنبينالعازبوفي

"ليفرح،عنهمكُتبوقد.الزمنيعمبهمفيهتابعواالذيالوقتفيوالميشنا،التوراة

بك((.أملهموضعواالذينأولخث

عيونيستكونقيل:كماالتورالهبمويشرحبينهمفيمماالواحدالقدوسلِجلس

ممي.اببقاءمنليمَمبهنواالبلادنيالمؤمنينعلىساهرة
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جعملمراا

القاولي!يةوالبحوثالمراحبح

فيالقديمالشرق-إسرائيلملكداود:مؤلفاتهمنيينا،جامعةفيأسحَاذباينتش:++

ارتقائهلغايهَداود-.مق0001سنةإسرائيل-إسرائيليهَليس!شعوبداودعهد

السنين.عبرداود-داودبلاط-أبيشالومعصيان-يهوذاملكداود-العرش

إسرائيل-حضارةتاريخ:مؤلفاتهمن،برلينجامعةفيأستاذ)ألفريد(:برتوليت:

الحياةإلىالقبليةالحياةمن-الغزاةحضارة-فلسطينفيإسرائ!للبلماحضارة

والاجتماعية-الحسِاسيةالحياة-المهن-الغذاء-اللباس-المسكن-العائلة-الحضرية

الديانة.-الفنون-العلوم-القانون

لفلسطينللسويدالعامالقنصل،القدسفيالألمانيالأثريالمعهدمدير:دالمان

الأناجيل.طبوغرافيا-يمسوعسيرة:ودمشق

النضال-فلسمطينإلىرحلة-فيزفي-والتطورالنشأة:الميبوندية)إبراهام(:ه!شيل

دليلهاللهفيتأملاتأرسطو.فلسفهَحولنقاش-التعليمإصلاح-المستعمرينضد

المدرسةفيبمحاضراتالمكلفشابيرابرناردمقدمة-ليونيلحكماء-الضالين

العليا.للدراساتالتطبيقيهَ

يسوع-القدسجامعهَفيالعبريالأدبتاريخأستاذ)جوزيف(:كلاوسنر

بأنهيقوليسوع-يسوعدعوهَبدايةالمصادر..عقيدته،حياتهتعصره:الناصري

.ر.مو."فريدمانإسحقللعبريةترجمه.والموتالمحاكمةالقدسفييسوع.المسيح

صفحة.695فىِالآدابفيالمجاز"لافيل

ثمانيةفيلَرونعبرالبشريللفكراليهوديةقدمتههاحولدراسات:إسرائيلأسباط

.صورة28وأجزاء

تاريخ:هؤلفاتهمنالمعهد،وعضو،باريسجامعةفيالشرقيةالدواساتأستاذلودز:

ق.م(.)125اليهوديةالدولةتدميرحتىالأصولمنذوالمِهوديالعبريالأدب
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التلمود

في8اللوفرمتحففيالقديمهَالشرقيةالحضاراتقسمرئيسبازو"أندريه"ممَدمة

صفحهَ.11!16أجزاء

-العِهودهلكحيرودمؤاغاته:من،العبريالأدبفيدكتور)جاكوب(:منك!ت-ننِ

.المجيدةالعصورمنواحدأعصرهاتعمَبراليَحيرودمملكهَ

وضعهالشروحإضافهَالسب!،يومبالراحهَتتعلقالميشنامننصوص!:السبتءص

اللاهو!.علمفيالأستاذ))أوسرَلي"

آستر،،موسى،أخناتون-الدياناتمؤسسو:مؤلفاتهمنفرنعسِسر(،)شارليبوتيررز

أوغسطين،المَديس،بولسالقديسالمعسِح،يسوعكوتفوشيوس،بوذا،إرممِا،

.نيكونر،لوث،ناناكالأكوينىِ،توهامحمد،

.اليومحتىالأزلمنذفلسطينتاريخرائوبورت:ءث!

فلسطين.فياليهود)أبراهام(رايفوسكي:*

البدائية-الديانة،الأديانتارلِخإلىمدخل:غارديفجامعةفيأستاذ:روبنسون*

العضويةوالحياةالفكرمبدأهيئالنفسبأندرالاعتقاد،المادةحيوية)مذهب.الأحيائيهَ

)عبادةالموحدهَالديانات-الفلسفيهَالدلِانات-الاَلهةتعددمذهباحد(.إآنفىِ

المسيحية.،الإسلامالواحد(،الإله

-اليهوديالروحانيالعلمفيالكبرىالتمِارات:القدسجامعهَفيأستاذسكولم:+

كماالتقاليدحسبورهزياًصوفياًللتوراةاليهود)تفسيرالقبلانية-المجوس-الصرِكابا

فيدكتوردافىِم.مد.ترجمةالحاسدية،-السبتيةالزّهار،-لِفعلون(القدامىكان

العبرلِة.اللغةفيودبلومالفلسفهَ،
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